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Resumo 

Esta tese aborda o património paleontológico português, nas suas diversas facetas. 

Numa primeira parte, e após revisão de alguns conceitos de base necessários à correta 

compreensão da paleontologia, começa-se por discutir o que é o património paleontológico, 

encontrando-se uma nova definição para este. Demonstra-se que diferentes interpretações de 

património têm consequências na interpretação legislativa, num enquadramento legal que se 

apresenta deficiente e mal redigido, impossibilitando a eficaz proteção do património 

paleontológico. Outra faceta que importa conhecer neste património é a sua localização: Onde 

está? Quem o detém? Os museus e instituições de investigação são os principais detentores do 

património paleontológico de acesso público, os responsáveis pela guarda dos fósseis. Faz-se 

uma levantamento das 31 instituições com coleções de paleontologia em Portugal, um resumo 

histórico acerca dessas instituições e caracteriza-se o discurso expositivo utilizado. Passando 

para o objeto que constitui o património paleontológico, o fóssil em si, e na impossibilidade de 

estudar a totalidade dos acervos das diversas coleções de paleontologia de instituições 

portuguesas, faz-se a avaliação da importância científica deste e o levantamento dos espécimes 

tipo encontrados em cada instituição.  

Numa segunda parte desta tese, passa-se a uma aplicação mais específica com dois casos 

de estudo. Um na preparação de inventário para uma exposição, e outro na realização da 

exposição em si. No primeiro caso de estudo, o Museu de História Natural e da Ciência da 

Universidade do Porto, aborda-se a inventariação da coleção centenária do museu universitário, 

como substrato para a preparação de uma nova exposição de dinossauros. Para o segundo caso 

de estudo, a exposição de dinossauros do Museu da Lourinhã no Parque dos Dinossauros da 

Lourinhã, apresenta-se a proposta museográfica que é a base da exposição, a sua aplicação do 

discurso expositivo, sem deixar de fazer uma apresentação da história da constituição do Museu 

da Lourinhã e da sua coleção. 

 

Palavras chave 

Património Paleontológico, Museologia, Paleontologia, Museu de História Natural e da 

Ciência da Universidade do Porto, Museu da Lourinhã, Parque dos Dinossauros da Lourinhã. 
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Abstract 

This thesis addresses Portuguese paleontological heritage, in its various facets. 

In the first part, after reviewing some basic concepts necessary for the correct 

understanding of the paleontology, we begin by discussing what is paleontological heritage, 

finding a new definition. Different interpretations of heritage have been shown to have 

consequences for legislative interpretation in a legal framework that is deficient and badly 

written, making effective protection of paleontological heritage impossible. Other important 

aspect concerning this heritage is its localization. Where it is? Who owns it? Museums and 

research institutions are the main holders of publicly accessible paleontological heritage, 

responsible for the storage of fossils. We list 31 institutions with paleontology collections in 

Portugal, give a historical summary of these, and characterize the expository discourse used. 

Moving on to the objects that constitute paleontological heritage, the fossils themselves, as 

studying the totality of the collections present in the various paleontological collections of 

Portuguese institutions is impossible, instead, their scientific importance is evaluated and, type 

specimens were reported on for each institution. 

In the second part of this thesis, we present the application of more specific work in two 

case studies. One in the preparation of an inventory for an exhibition, and another in the 

realization of the exhibition itself. In the first case study, the Museum of Natural History and 

Science of the University of Porto worked on the inventory of the centenary collection of the 

university museum, as a background for the preparation of a new dinosaur exhibition. For the 

second case study, the dinosaur exhibit of the Lourinhã Museum collections in the Dinosaur 

Park of Lourinhã, we present the work on the museographic proposal that was the basis of the 

exhibition, and its application of the expository discourse, while making a presentation of the 

history of the constitution of the Lourinhã Museum and its collection. 

 

Key Words 

Paleontological heritage, Museology, Paleontology, Museum of Natural History and 

Science of Porto University, Museum of Lourinhã, Dinosaur Park of Lourinhã 
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Glossário 

 

 Bivalve: Animal molusco (do filo Mollusca) composto por duas valvas, como mexilhões, 

amêijoas, ostras ou vieiras. 

 Blockbuster: Termo inglês que significa uma obra de entretenimento, que se torna muito 

popular gerando um sucesso de bilheteira. Regra geral é aplicado a filmes, mas 

também podem ser exposições. 

 Braquiópodes: Animais do grupo dos Brachiopoda, invertebrados marinhos, compostos por duas 

valvas, ou conchas, mas diferindo dos bivalves pela organização interna e pela 

presença de um “braço”, o lofóforo. 

 Cársico: Relativo a relevo constituído fundamentalmente por rochas calcárias cujo 

formação resulta da ação de dissolução. 

 Cartesiana: Relativo ao filósofo René Descartes (1596 – 1650). Associado ao método de 

investigação que pressupõe o questionamento, experimentação, prova e obtenção 

de conclusão. 

 Cefalópodes: Animais do grupo Cephalopoda, cujo corpo é formado por tentáculos com ventosas 

ligados à “cabeça”. Podem ter um corpo sem estrutura rígida, como os polvos ou 

as lulas, ou com um exosqueleto, ou seja, uma concha envolvente, como os 

nautilos ou as extintas amonites. 

 Cenozoico: Terceira das três eras do Fanerozoico, desde a extinção Cretácico-Paleogénico (66 

milhões de anos) até à atualidade. Nele desenvolvem-se os mamíferos. 

 Cretácico: Ou Cretáceo (Br). Terceiro e último período da Era Mesozoica, de 145 a 66 Ma, ao 

fim do qual se dá a extinção dos dinossauros não avianos. Termo referente aos 

afloramentos ricos em “giz” típicos deste período (Creta, Kreide). 

 Crinoide: Ou lírios do mar, são uma classe de animais pertencentes aos equinodermes, que 

englobam também as estrelas do mar e os ouriços do mar. 

 Dextrógira: Hélice cuja espiral se desenvolve para a direita, tendo o apex (ponta) para cima. 

 Diagénese: Processo que ocorre em resultado da deposição de sedimentos e que leva à sua 

transformação e formação de rochas sedimentares. 

 Dinossáurio: O mesmo que dinossauro. Em Portugal são aceites as duas formas dinossauro e 

dinossáurio, sendo mais popular a primeira, parecida com a inglesa. Durante o 

documento optaremos por esta expressão excepto se estivermos a utilizar títulos 

ou citações que usem a versão dinossáurio. 

 Edutainment: É um conceito de lazer que alia a educação (education) com o entretenimento 

(entertainment), proporcionando uma ocupação de tempo que seja prazerosa e 

útil para a aquisição de conhecimentos. 

 Éon: Primeira subdivisão do tempo geológico, que engloba todas as outras subdivisões 

e por isso, a de maior tamanho. 
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 Equinodermes: É um grupo de animais pertencentes ao filo Echinodermata e que se notabilizam 

por ter uma simetria pentaradiada, ou seja, dividido em cinco. São exemplos os 

ouriços do mar, estrelas do mar, lírios do mar e pepinos do mar. 

 Era: Segunda subdivisão do tempo geológico, contida dentro de Éons e que engloba os 

Períodos. 

 Espécie: Unidade básica da biologia na classificação de seres vivos ou taxonomia.  

 Espécime: Em paleontologia, espécime é um indivíduo de uma espécie. Simão é um espécime 

da espécie Homo sapiens. 

 Espécimes tipo: Semelhante a holótipo. Espécimes, ou conjunto de espécimes no qual foram 

reconhecidas características únicas que permitiram a identificação de uma nova 

espécie e que servirá de referência para a descrição de mais espécimes daquela 

espécie. 

 Estratótipo: Localidade tipo, ou sucessão de estratos que servem de referência mundial, como 

fronteira entre dois andares geológicos, ou característico de uma dada idade. 

 Eufóssil: Designação de um fóssil que representa o corpo do organismo e não uma sua 

impressão. Um osso será um eufóssil, mas uma pegada não o é, será um icnofóssil. 

Equivalente a somatofóssil. 

 Exosqueleto: Vulgarmente denominado por concha ou carapaça. É a parte rígida de um animal 

invertebrado que envolve o seu corpo e lhe confere sustentação e proteção aos 

seus órgãos moles. São exemplos as conchas de um caracol, de um mexilhão, ou a 

carapaça de um caranguejo ou de uma centopeia. 

 Extante: Existente, presente, por oposição a extinto. 

 Fanerozoico: Éon que corresponde à quarta fase do planeta Terra, onde se complexifica a vida e 

os organismos passam a deixar partes visíveis do seus corpos. Desde há 542 

milhões de anos à atualidade. 

 Formação: Unidade básica da litoestratigrafia, cujo conjunto de rochas e/ou estratos, com 

características próprias relativas à sua origem, composição, idade, ou outras 

propriedades, possuem uma distribuição geográfica que permite serem mapeáveis 

individualmente. As formações podem ser divididas em Membros. São exemplos a 

Formação de Morrison, ou a Formação da Lourinhã. 

 Fóssil: Resto de um organismo ou vestígio da sua atividade, que ficou preservado de 

forma natural além do tempo expectável para a sua decomposição. Esta definição 

em particular será desenvolvida com mais detalhe no primeiro capítulo. 

 Gastrópodes: Animais do grupo dos gastropoda, invertebrados, frequentemente com concha 

dextrogira. São exemplos os búzios e os caracóis, ou, sem conchas, as lesmas. 

 Holótipo: Holótipo, ou espécime-tipo, é o espécime (indivíduo singular) no qual foram 

reconhecidas características únicas que permitiram a identificação de uma nova 

espécie e que servirá de referência para a descrição de mais espécimes daquela 

espécie. 
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 Icnofóssil: Fóssil que representa a atividade de um organismo, e não o organismo em si, 

formando-se, regra geral, por impressão em lamas finas. São exemplos de 

icnofósseis as pegadas e impressões de pele. 

 Icnosítio: Local onde se encontram icnofósseis, equivalente a Icnótopo. 

 Icnótipo: Espécime-tipo , equivalente a holótipo, mas para icnofósseis. 

 Jurássico: Segundo período da Era Mesozoica, de 201 a 145 Ma, no qual se desenvolvem os 

dinossauros saurópodes gigantes. Termo referente às montanhas do Jura a norte 

dos Alpes. 

 Kantiana: Relativo ao filósofo Immanuel Kant (1724 - 1804). Associada à investigação que 

reconhece a interferência (moral) do investigador. 

 Lagerstätte: Lagerstätte, no plural Lagerstätten, é um expressão alemã para a ocorrência de 

fossilizações em condições excepcionais de preservação, sendo um dos melhores 

exemplos a placa com o Archaeopteryx lithographica de Berlim. 

 Lectótipo Espécime tipo, ou em alguns casos a respetiva ilustração científica, que é designado 

posteriormente à publicação original quando o autor não o fez aquando da 

publicação original, comprovado-se tratar do material original, ou sua parte.  

 Macrofósseis: Designação dada a restos fósseis facilmente observáveis a olho nu, 

independentemente do grupo a que pertencem. Por oposição a microfósseis. 

 Malacólogo: Especialista em Malacologia, um ramo da biologia que estuda organismos 

moluscos, como os bivalves ou os gastrópodes. 

 Manus: Mãos (Lt.). 

 Megafauna: Referente a animais de grandes dimensões. Usado habitualmente no contexto de 

megafauna cenozoica para mamutes, rinocerontes lanudos, preguiças e tatus 

gigantes, entre outros. 

 Megaflora: Referente a restos vegetais macroscópicos, ou seja, que se podem ver a olho nu 

sem necessidade de recorrer a sistemas de magnificação, como lupas binoculares 

ou microscópios. 

 Mesozoico: Segunda das três eras do Fanerozoico, onde se dá o desenvolvimento dos répteis, 

incluindo os dinossauros, até à extinção Cretácico-Paleogénico (66 milhões de 

anos). Também é conhecida como a era dos dinossauros.  

 Microfósseis: Designação dada a fósseis, independentemente do grupo a que pertencem, cujas 

dimensões requerem equipamentos de ampliação óptica para a sua observação. 

 Oótipo: Ovo-tipo a partir do qual se identifica uma nova tipologia de ovos. Como holótipo 

mas referente a ovos.  

 Ostracodo: É uma classe de crustáceos, como os camarões e caranguejos, mas de tamanhos 

abaixo dos 3 milímetros, e com duas conchas com uma forma parecido com o fruto 

pistáchio (Pistacia vera).  
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 Out group: Grupo externo. É um termo utilizado na paleontologia, entre outras ciências, para 

definir um grupo taxonómico cujas características não se encontram no que se 

pretende definir. Serve como definição por antítese.  

 Paleozoico: Primeira das três eras do Fanerozoico, onde se dá a evolução dos organismos até 

à extinção Pérmico Triásica (251 milhões de anos). Era antes dos dinossauros. 

 Parátipo: Espécime que é citado e/ou figura na descrição de uma espécie desde que este não 

seja o holótipo, um síntipo, um lectótipo ou um isótipo. 

 Peripatético: Método de ensino Aristotélico, onde em passeio se utiliza o que se vai obsevando 

para se discursar. 

 Pes: Pés (Lt.). 

 Plastótipo: Réplica que serve para a descrição de uma espécie quando o original já não existe 

ou está indisponível. 

 Saurópode: Grupo de dinossauros de pescoço e cauda comprida, que incluem os maiores 

animais terrestres que já caminharam sobre a terra, e cujas espécies mais famosas 

são o Brachiosaurus, Diplodocus ou o Brontossaurus.  

 Síntipo: Espécime citado na descrição original quando um espécime em particular não foi 

designado como holótipo.  

 Somatofóssil: Designação de um fóssil que representa os restos corpóreos de um organismo. Do 

grego corpo: σῶμα. Equivalente a eufóssil.  

 Tafonomia: Estudo da decomposição dos organismos e sua transformação em fósseis, 

deixando a biosfera, incorporando-se na litosfera. 

 Táxon: É o termo científico usado para identificar um grupo de organismos que apresenta 

características semelhantes, o que permite reuni-los em espécies 

taxonomicamente aparentadas entre si.  

 Terópode: Grupo de dinossauros coincidente com a larga maioria dos carnívoros. Alguns dos 

géneros ou espécies mais famosos são o Tyrannosaurus rex, Allosaurus, 

Spinosaurus ou os “raptors”.  

 Tetrápode: Animal vertebrado de quarto membros, ou descendentes de animais de quarto 

membros, como anfíbios, mamíferos, répteis e aves. Incluem animais como 

baleias, humanos ou pinguins. Dos vertebrados não inclui os peixes. 

 Triásico: Ou Triássico. Primeiro período da Era Mesozoica, de 251 a 201 Ma, no qual 

aparecem os dinossauros. Termo referente aos três tipos de rochas distintas, que 

afloram na Alemanha e nordeste da Europa, típicas deste período. 

 Trilobite: Artrópodes, invertebrados marinhos, características do Paleozoico. É um dos 

grupos fósseis mais famosos e são exemplos clássicos de fósseis de idade. Na região 

do Porto tem uma importância acrescida por serem o fóssil icónico da Formação 

de Valongo. 
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Prólogo 

O Jurassic Park, de Steven Spielberg, baseado no romance homónimo de Michael 

Crichton, é ainda hoje considerado pelos paleontólogos como o melhor filme de dinossauros. 

Desde a sua exibição, em 1993, o imaginário à volta dos dinossauros nunca mais voltou a ser 

o mesmo. Podemos dizer que desde então existiu uma “dinoglobalização” sem precedentes que 

divide a cultura paleontológica em “antes” e “após” Jurassic Park. Para muitos jovens 

paleontólogos é o filme das suas vidas, conhecem os diálogos e quiseram aprender a tocar o 

genérico do filme durante o período escolar.  

Em 2015, na terceira sequela do filme, o Jurassic World, a personagem Claire Dearing 

(Bryce Dallas Howard, Figura 1, 1) tem um diálogo com investidores que resume a 

dinoglobalização pós Jurassic Park e as implicações para as exposições de dinossauros: 

 

Figura 1: Claire Dearing, Jurassic World, 2015. 

 

«Bem vindos ao Mundo Jurássico!  

Enquanto ano após ano as receitas continuam a subir, os custos operacionais 

são maiores do que nunca. Os nossos acionistas tem sido pacientes, mas sejamos 

honestos, já ninguém fica impressionado com dinossauros actualmente. Há 20 anos 

atrás a desextinção estava ao nível da magia. Hoje em dia, as crianças, olham para 

um estegossauro, como olham para um elefante num jardim zoológico, mas isso 

 
1 Imagem retirada de http://www.jurassicworld.com/intel/character/claire-dearing 
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não significa que o investimento/investigação está a ficar para trás. Os nossos 

investigadores (de DNA) descobrem novas espécies todos os anos. Mas os 

consumidores querem-nos maiores, mais barulhentos, com mais dentes. As boas 

notícias? Os avanços na genética abriram toda uma nova fronteira. Aprendemos 

mais de genética na última década do que a escavar fósseis durante um século. 

Então, quando dizem que querem patrocinar uma atracção, o que têm em mente? 

– Queremos ficar pasmados. 

– Não queremos todos? O Indominus rex! O nosso primeiro híbrido 

geneticamente modificado 

– Como é que vocês obtiveram dois tipos diferentes de dinossauros para, vocês 

sabem… 

– O Indominus rex não foi criado, ele foi desenhado. Ele terá 15 metros de 

comprimento em adulto, maior que o T. rex. Cada vez que apresentamos um novo 

exemplar as visitas aumentam. Cobertura dos média mundiais, visitas de 

celebridades. Somos os olhos do mundo.» 

A maior parte deste diálogo passou despercebido aos meus colegas paleontólogos que, 

resumidamente, se fixaram no Indominus rex, o híbrido, alvo das críticas científicas e 

cinematográficas, mas eu fiquei com vontade de rever o filme só para transcrever as palavras 

que os argumentistas puseram na boca de Claire. 

Parafraseando: sejamos honestos, actualmente já ninguém fica impressionado com 

dinossauros. Hoje em dia as crianças olham para um estegossauro como olham para um 

elefante num jardim zoológico, e os visitantes querem-nos maiores, mais barulhentos, com 

mais dentes. Precisamos de dinossauros desenhados, não chegam os encontrados. Têm de ser, 

maiores que o T. rex, e cada vez que apresentamos um novo exemplar as visitas aumentam. 

É este o caminho das exposições de dinossauros? É para isto que trabalham os museus? 

E quanto aos fósseis que são o suporte científico para esse nosso imaginário? 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho insere-se no doutoramento da Faculdade de Letras da Universidade do 

Porto, em Estudos do Património, especialização em Museologia. Aborda uma tipologia de 

património menos trabalhada em termos conceptuais, que é o património natural e, dentro 

desse, o património paleontológico, onde se destacam os fósseis de dinossauros.  

A primeira questão deste trabalho foi: o que é o património paleontológico? Mas a 

pergunta é inconsequente sem vermos respondidas outras questões. Assim, as questões que se 

levantaram no início do trabalho foram: Qual é a definição de património paleontológico? Esse 

património paleontológico é património cultural? A legislação que visa proteger o património 

cultural, protege eficazmente o património paleontológico? E onde está o património 

paleontológico? Quem o detém? Certamente, nem todo o património paleontológico se destaca, 

qual é aquele que é excepcional? Decerto os fósseis tipo incluem-se nos elementos notáveis do 

património paleontológico português, mas os museus têm consciência da sua existência? Estão 

inventariados? Estão marcados? Sabe-se em que prateleira ou vitrine estão? Como é que as 

exposições de paleontologia trabalham este património paleontológico de referência? As 

perguntas chegavam encadeadas e a procura de respostas começou, dando início a esta tese. 

Esta é uma tese que interseta duas áreas distintas mas complementares: a Museologia e a 

Paleontologia. Distintas porque a primeira tem as suas bases nas ciências sociais, com as suas 

metodologias próprias; e a segunda é um ramo das ciências naturais, da geologia e da biologia, 

com outras metodologias, vocabulário e análise de resultados. Complementares porque podem 

trabalhar com os mesmos objetos, os fósseis. Os mesmos fósseis que são provas de organismos 

pré-históricos e objetos de estudo enquanto tal para uns, para outros são objetos com aura 

(Benjamin, 1935), mesmo que semelhantes a tantos outros mas destacados pelo coletor 

(Gurian, 2001), merecedores de atenção museológica, que têm de ser inventariados, 

preservados e que podem alimentar exposições.  

Devido à interdisciplinaridade deste trabalho, este começa com um primeiro capítulo 

onde são abordados conceitos básicos da paleontologia e questões da museologia atual. Estes 

conceitos servem como ferramentas de base para um entendimento mais profundo e consciente 

dos temas que vão surgindo ao longo do texto, e facilitam a discussão propriamente dita. 
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Após este primeiro capítulo, do segundo ao quarto capítulo, a tese entra na especificidade 

do seu tema: o património paleontológico português (PPP). Nomeadamente a definição do PPP 

e sua legislação, as instituições de acesso público que detém esse mesmo PPP e, os fósseis que, 

à partida, se podem definir como fósseis de referência do PPP.  

Assim, no segundo capítulo, aborda-se a definição de património paleontológico, os 

conceitos que lhe estão associados, e a sua aplicação na legislação, nomeadamente na Lei de 

Bases do Património. Propomos uma definição especificamente para o património 

paleontológico e procuramos demonstrar a importância das definições existentes do património 

paleontológico na aplicabilidade da legislação, ou seja, a sua real eficácia. Procuramos, 

igualmente, perceber como a legislação de outros países, culturalmente próximos de Portugal, 

funciona e se essa legislação assegura eficazmente a proteção dos respetivos patrimónios 

paleontológicos.   

Visto o conceito e legislação do PPP, no terceiro capítulo apresentamos um levantamento 

das instituições de acesso público que detém esse mesmo património. 

Para o público em geral, os museus são o destino expectável dos achados 

paleontológicos. Contudo, para muitos fósseis o seu destino são outras instituições de 

investigação sem exposições museológicas, como algumas coleções universitárias. E nem 

todas as coleções de paleontologia estão sob a alçada de instituições de gestão pública, ou 

estatal, algumas encontram-se em mãos de privados, pessoas singulares – as quais não serão 

abordadas nesta tese – e outras nas mãos de privados ainda que pessoas coletivas, como as 

associações sem fins lucrativos ou empresas. Conhecidos os parâmetros que definem as 

instituições a referenciar, fizemos o levantamento destas e apresentamos 31 instituições, sendo, 

algumas delas, museus com exposições de paleontologia.  

Durante o trabalho, na análise das instituições, sobressaíram duas tipologias de entidades: 

as que detinham as coleções universitárias e afins; e as que albergavam coleções de caráter 

mais regional. Separadas por esta tipologia, tanto numas, como noutras, fez-se um resumo da 

história da instituição, tendo sempre o objetivo de focar a constituição da coleção de 

paleontologia, salientando os momentos mais relevantes para esta coleção e figuras de 

destaque, como os principais coletores. Nos casos dos museus com exposições de 

paleontologia, caracterizou-se o discurso expositivo que usam, definindo, à partida, que 

características tem de ter uma exposição com fósseis para se considerar uma exposição de 

paleontologia. Contudo, nem sempre um fóssil se encontra visitável num museu. Em alguns 
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casos, os fósseis nunca abandonaram os locais onde foram descobertos. Existem geosítios com 

património paleontológico que são incontornáveis no estudo da paleontologia em Portugal, 

impondo-se uma referência aos principais geosítios portugueses. 

Outra realidade nas exposições de paleontologia são as exposições temporárias, 

nomeadamente as mega exposições blockbusters com dinossauros. As exposições dos 

dinossauros estão entre as mais procuradas pelo público, especialmente o infanto-juvenil. Estas 

exposições constituem eficientes motores de receitas, quer pelos ingressos, quer pelas compras 

de lembranças e, dentro dos museus percebidos como de “História Natural”, estas exposições 

trazem importância e reconhecimento aos museus que as organizam, além de um considerável 

acréscimo de visitantes. Mas veremos que nem todas estas exposições têm a chancela de 

instituições que estudam a paleontologia, com repercussões na qualidade da informação.  

Regra geral, as exposições de paleontologia dos museus são baseadas num acervo 

constituido por fósseis de diversas origens que, por algum motivo, se destacaram e mereceram 

a sua “promoção” das prateleiras das reservas para as vitrines da exposição. Todos estes fósseis 

constituem, em si, o património do museu, mas constituem eles o património paleontológico 

de excepção? E como é que este se destaca? No quarto capítulo procura-se responder a estas 

questões através dos fósseis que são espécimes tipo. Os espécimes tipo são elementos de 

referência mundial, a que os estudos científicos, sobre uma determinada espécie, têm de se 

reportar. Estes espécimes atestam a importância da investigação do museu que os detém. Uma 

particularidade dos espécimes tipo é que estes são menos subjetivos e mais mensuráveis, 

através da bibliografia onde foram publicados. O principal objetivo desta tese é, precisamente 

conhecer o património paleontológico português de exceção, nomeadamente os seus elementos 

notáveis, constituído pelos espécimes tipo. Assim, no quarto capítulo, correm-se as instituições 

que detém o património paleontológico e faz-se o recenseamento destes espécimes que, para a 

paleontologia, são fósseis. Este levantamento, tanto para o terceiro como para o quarto capítulo, 

foi efetuado através de visitas às instituições, entrevistas semi-dirigidas, com recurso a 

listagens de espécies e, naturalmente, não deixando de fazer uma pesquisa bibliográfica 

aprofundada. É, a nosso conhecimento, a primeira vez que se realiza a compilação dos 

espécimes tipo da paleontologia portuguesa. Da mesma forma, é a primeira coletânea realizada 

da história das instituições de acesso público com acervo de paleontologia, com foco, 

precisamente, na constituição das suas coleções de fósseis.  
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Os capítulos quinto e sexto vão constituir uma segunda parte deste trabalho. Esta tese de 

doutoramento procura também demonstrar a aplicação de conhecimentos de forma prática, em 

contexto de museus e coleções reais. Nomeadamente, no Museu de História Natural e da 

Ciência da Universidade do Porto, no Museu da Lourinhã e no Parque dos Dinossauros da 

Lourinhã.  

O quinto capítulo corresponde ao primeiro caso de estudo e ao processo de inventariação 

das coleções de paleontologia do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do 

Porto. Este é um exemplo de um museu universitário, do qual se começa por fazer uma revisão 

histórica da constituição desta coleção, cujo acervo se começou a reunir há mais de um século 

por diversos coletores e personalidades. Em 2015, o encerramento temporário do museu, e o 

reacondicionamento dos seus fósseis, constituíram uma oportunidade única para a reavaliação 

do seu espólio e revisão da inventarição, aplicando conhecimentos mais atualizados sobre um 

olhar simultaneamente museológico e paleontológico. O inventário é uma das ferramentas 

essenciais à montagem de uma exposição de paleontologia, como a que se avizinha para este 

Museu, principalmente quando a coleção da instituição não é conhecida. Neste quinto capítulo, 

apresentamos as especificidades com que o paleontólogo se deparou neste processo de 

inventariação em particular, mas que são comuns a outros museus e outras coleções, tanto as 

particularidades da inventariação como as de conservação dos fósseis. No final deste caso de 

estudo resumem-se as diferentes hipóteses que se propuseram para o discurso expositivo deste 

museu. 

Já no capítulo sexto, que corresponde ao segundo caso de estudo, concretiza-se um 

projeto expositivo: a exposição de dinossauros do Museu da Lourinhã, no Parque dos 

Dinossauros da Lourinhã. Neste caso conhecia-se bem a coleção do Museu e existiram dois 

objetivos que se pretenderam atingir. O primeiro que se tentou alcançar foi a revisão histórica 

do Museu da Lourinhã e da constituição da coleção deste Museu. Este primeiro objetivo 

reveste-se de especial relevo por esta tese apresentar um dos primeiros registos escritos da 

história deste Museu, e ser o registo mais completo. O segundo objetivo deste caso de estudo 

foi a apresentação de uma proposta museográfica concreta que veio a ser a base da exposição 

da coleção de dinossauros do Museu da Lourinhã (ML), no Parque dos Dinossauros da 

Lourinhã (PDL). Esta nova exposição paleontológica absorveu a antiga exposição que estava 

no centro da vila no Museu da Lourinhã e cuja dinâmica se alterou após a inauguração do 

Parque. Foi analisada a limitação do acervo, como se poderia trabalhar o seu discurso 
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expositivo, que soluções se preconizavam e que cedências e compromissos se realizaram até à 

concretização do resultado no dia da inauguração, a 9 de fevereiro de 2018.  

Superadas todas as dificuldades e vicissitudes, no seu conjunto a tese permite alcançar 

um conjunto significativo de avanços no conhecimento do património paleontológico 

português e nas suas posibilidades de exposição. 
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CAPÍTULO I – Bases conceptuais 

Como já referido na introdução, o tema desta tese, o património paleontológico, é 

transversal às ditas ciências sociais, que costumam abordar questões como o conceito de 

património per si, e às ciências naturais, nomeadamente às ciências da terra, que estudam este 

objeto patrimonial, o fóssil. Cada um destes ramos das ciências tem o seu vocabulário, as suas 

metodologias, os seus resultados e os seus conceitos.  

O primeiro capítulo desta tese serve como um prelúdio para se poder mais facilmente 

compreender e ter presente os conceitos subjacentes e necessários para discutir a temática do 

património paleontológico, que é constituido, mesmo que parcialmente, por fósseis expostos 

em museus, nomeadamente fósseis de tetrápodes mesozoicos, muitos deles fósseis tipo.  

Temos consciência que, para uma tese de doutoramento em Estudos de Património, 

especialidade em Museologia, de uma só assentada, o último parágrafo apresenta uma série de 

termos e conceitos específicos que carecem de clarificação: paleontologia, fósseis, tetrápodes, 

mesozoico, património paleontológico, fósseis tipo. Neste primeiro capítulo trata-se de abordar 

alguns destes termos e conhecimentos, relativamente básicos para o ramo da paleontologia, 

mas mais desconhecidos nas ciências sociais e humanas das quais este programa doutoral faz 

parte. 

No final deste primeiro capítulo aborda como alguns conceitos, mais dentro do âmbito 

da museologia, se expressam nas exposições paleontológicas, como aspetos da 

responsabilidade social dos museus. 

 

I.1 – Conceitos base de paleontologia 

I.1.1 – Paleontologia 

A paleontologia pertence às ciências naturais e encontra-se na interseção entre a geologia 

e a biologia. Numa visão mais próxima da biologia, pode dizer-se que a paleontologia é a 

ciência que estuda os organismos do passado, agora extintos, e cujos restos se encontram 

mineralizados, “transformados em rocha”, ou, numa visão mais próxima da geologia, a 
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paleontologia é a ciência que estuda as rochas que contêm seres anteriormente vivos. Ambas 

as definições acabam por conduzir ao mesmo resultado, sendo que um dos objetivos da 

paleontologia é compreender a história da evolução da vida no nosso planeta, do próprio 

planeta e seus ecossistemas, de como os animais, plantas e restantes seres vivos evoluíram e 

que soluções adaptativas encontraram.  

A paleontologia, sendo uma ciência que também estuda as sucessivas extinções que 

ocorreram ao longo da história do planeta Terra e os processos que a elas conduzem, toma hoje 

uma importância renovada com o limiar de novas extinções a que as alterações climáticas e 

ecológicas estão a conduzir. Uma das notícias com maior impacto na comunicação social sobre 

o tema foi, em Outubro de 2018, um relatório da WWF - World Wide Fund for Nature, que 

relatava uma diminuição de 60 % das populações de vertebrados do planeta entre 1970 e 2014 

(WWF, 2018). Assim, a paleontologia, como ciência que melhor conhece e compreende as 

condições que antecederam as grandes extinções pode, e deve, alertar para os processos que se 

podem estar a repetir. 

O objeto de estudo da paleontologia é o fóssil, ele é o testemunho de outros períodos 

geológicos e a prova de processos globais que ocorrem a escalas que o ser humano não é capaz 

de observar no espaço de uma vida. 

 

I.1.2 – Fósseis 

Como muitas outras definições, a de fóssil não tem uma forma única e consensual. A 

definição de fóssil usada no currículo escolar e que vulgarmente se encontra nos manuais do 

7º e 10º ano, onde a maioria da população jovem a aprendeu, é próxima da seguinte: o fóssil é 

o resto de um organismo, ou vestígio da sua atividade, que ficou preservado na rocha. Esta 

definição é composta por partes que analizaremos com maior detalhe. Comecemos por atender 

ao tópico da morte e decomposição de um organismo. Um organismo, seja ele qual for, tem 

um período de vida, mais ou menos longo, durante o qual o seu corpo se vai regenerando e 

mantendo sistemas bioquímicos em funcionamento que permitem às suas moléculas orgânicas 

manterem-se estáveis e em equilíbrio, evitando a sua degradação generalizada. Quando se dá a 

morte de um organismo uma série de novas reações bioquímicas começam a degradar as 

moléculas orgânicas, levando à decomposição desse mesmo organismo. Regra geral, estas 

reações bioquímicas produzem-se na presença de oxigénio circundante, seja ele atmosférico, 

seja ele dissolvido na água. Tudo isto quer dizer que, quando morrem, o processo natural dos 
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organismos, se não forem predados, é a degradação total. É isso que constatamos nos 

cemitérios, onde os corpos, ao fim de uns anos desaparecem quase completamente, deixando 

uns ossos que levam mais tempo a degradar-se, mas é só mais uns tempos. Dito de outra forma, 

pode dizer-se que o que é anormal é a preservação de um organismo por muitos anos. Por isso 

quando temos um fóssil parcial e o público se pergunta: porque é que não temos tudo? Porque 

é que não temos todo o corpo? Dever-se-ia perguntar: porque é que ainda temos uma parte? 

Assim começa a definição de fóssil: é o resto, porque a completude de um fóssil é a exceção 

dentro da exceção que é a fossilização.  

Falamos do fóssil como o resto de um organismo porque existem fósseis de animais, mas 

também de plantas e de colónias de bactérias, sendo que todos são organismos biológicos 

passíveis de fossilizar. O resto do organismo em questão, seja um tronco de uma árvore, o 

esporo de um feto, um osso de um dinossauro, a escama de um peixe, a concha de um bivalve, 

ou um dente de mamute, fizeram parte do tecido orgânico desse mesmo organismo e, por isso, 

são também designados como eufóssil ou somatofóssil. 

A segunda parte da definição refere que o fóssil pode ser o vestígio da atividade de um 

organismo. Nesse caso não estamos na presença de um resto de tecido orgânico desse 

organismo, mas sim uma marca da atividade desse mesmo organismo, uma impressão fóssil, 

ou um icnofóssil. São exemplos deste processo de fossilização: os estromatólitos – marcas de 

atividade bioquímica de colónias de bactérias; as folhas de plantas, onde muitas vezes o que 

vemos são os decalques dessas folhas, e não as folhas em si; pegadas de animais2; pele, onde 

mais uma vez o que observamos não é a pele, mas a textura que esta provocou na lama, como 

a marca da sola de uma bota, e não a sola em si; ou ainda os coprólitos, que são os excrementos 

dos animais que também petrificaram; entre outros exemplos. 

A terceira parte da definição especifica do fóssil é preservado na rocha, mas aqui podem 

ocorrer excepções. De facto, a maioria dos fósseis, daqueles com mais de umas dezenas de 

milhões de anos, ficou preservado na rocha, ou seja, em matéria inorgânica. Mas alguns 

organismos ficaram aprisionados dentro de matéria orgânica, como resinas vegetais, sendo os 

seus fósseis conhecidos por preservado "em âmbar" (Figura 2.13). Outros organismos foram 

 
2 No ponto I.1.6 com abordaremos mais pormenor os icnótipos 

3 Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%82mbar#/media/File:Baltic_amber_Coleoptera_Anobiidae.JPG 

acedido a 02/05/2019. 
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criopreservados naturalmente, ou seja, deu-se a 

fossilização por congelamento, e o corpo não entrou 

em degradação total por desidratação dos seus tecidos 

(Figura 2.24). Esta ideia pode ser um pouco estranha 

quando pensamos que a preservação ocorreu por 

congelamento, mas muitos destes fósseis congelaram 

no solo, e não no meio de um iceberg, tendo acontecido 

fisicamente que a água deixou de estar disponível 

sobre a forma líquida, essencial à maioria dos 

processos de degradação. A desidratação leva-nos 

ainda a outra forma de fossilização, que é a 

mumificação natural, como as múmias encontradas 

nos desertos secos da América do Sul. Estas duas 

últimas formas de fossilização, por congelamento e 

mumificação, são as que duram menos tempo, só uns 

quantos milhares de anos nas melhores preservações. 

Quando se dá um aumento da temperatura ou 

humidade, o processo de degradação reinicia-se e a múmia começa a desaparecer.  

Quanto à preservação em rocha, o processo ocorre do seguinte modo: quando um corpo, 

que deveria estar a entrar em degradação, é rapidamente coberto por sedimentos, tipo lama, 

fica privado de oxigénio e das trocas gasosas habituais resultantes da bioquímica da 

degradação, fazendo com que esta seja interrompida e seja substituída por novos processos que 

levam à mineralização dos seus tecidos, ou seja, à sua petrificação. Isto ocorre essencialmente 

em rochas sedimentares, nomeadamente onde haja fluxo de depósito positivo, ou seja, onde o 

aporte de sedimentos seja superior à erosão dos sedimentos. Essa rocha sedimentar pode 

manter-se enquanto rocha sedimentar por milhões de anos, mas alguma pode começar a alterar-

se, transformando-se em rocha metamórfica, como os xistos fossilíferos. Por isso se diz que os 

fósseis só aparecem em rochas sedimentares ou metamórficas a partir de sedimentares. Regra 

geral, as rochas ígneas ou magmáticas não possuem fósseis. Rochas ígneas intrusivas, ou 

plutónicas, são formadas no interior da terra, onde ocorre a cristalização em profundidade e 

onde não existe vida para fossilizar, motivo pelo qual não há fósseis em rocha tipo granitos. 

 
4 Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Woolly_mammoth#/media/File:Lyuba_the_mummified_baby_mam 

moth.jpg acedido a 02/05/2019. 

Figura 2: Em cima (1) Insecto em âmbar do Báltico, 

50 Ma;  Em baixo (2): Fóssil de bebé mamute 

mumificado “Lyuba"com 41 800 anos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Woolly_mammoth#/media/File:Lyuba_the_mummified_baby_mam
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Rochas magmáticas extrusivas provém de atividade vulcânica à superfície, como a expulsão 

de lava ou de fluxos piroclásticos, como as cinzas. A temperatura que envolve estes fenómenos 

naturais, regra geral, implica a destruição de toda a matéria viva, mas são conhecidas diversas 

excepções. As mais famosas são os moldes humanos de Pompeia, mas existem também 

exemplos portugueses como a impressão das folhas de plantas na ilha de São Miguel, nos 

Açores, presentes no Museu Geológico de Lisboa (Ramalho, 2009).  

Assim, uma outra forma de definir fóssil é vê-lo como a representação de um organismo 

singular que conseguiu escapar, parcial ou integralmente e, de uma forma excepcional, ao ciclo 

natural de decomposição da matéria orgânica e que, submetido a processos geológicos, se 

manteve preservado ao longo de milhares ou milhões de anos (Kunzler et al, 2014). 

Implícito na definição de fóssil, mas não explícito, é que a preservação tenha ocorrido 

por métodos naturais, por oposição a métodos artificiais induzidos por humanos, como a 

congelação, a mumificação (sendo a das múmias egípcias um exemplo), a moldagem 

(impressão em cimento), entre outros. Assim, considerando todas as dimensões referidas 

podemos propor outra definição:  

O fóssil é o resto de um organismo, ou vestígio da sua atividade, que ficou 

preservado de uma forma natural, além do tempo expectável para a sua 

decomposição. 

Por esta via, a fossilização pode ser proveniente de um processo relativamente recente, 

com poucas centenas de anos, embora o mais comum seja ser proveniente de organismos com 

milhões de anos. Por esse motivo a escala temporal que se usa em paleontologia é a geológica, 

sendo a unidade de medida os milhões de anos (Ma), utilizando as tabelas cronoestratigráficas.  

 

I.1.3 – Tempo geológico 

A escala geológica de tempo divide-se em Eons, Eras, Períodos e Idades ou Andares, 

entre outras subdivisões menores e/ou regionais. Os Éons compartimentam as grandes fases da 

formação do planeta Terra e o último Éon, o Fanerozoico, é subdividido em Eras. As Eras 

compartimentam as grandes fases da evolução da vida e divididem-se em Períodos. Nesta tese 

referímo-nos amiúde à Era Mesozoica, através da terminologia de répteis mesozoicos, como 

sendo os répteis, dinossauros e não só, que viveram nesta Era.  
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O Éon Fanerozoico divide-se em três Eras: a Era Paleozoica, antes do aparecimento dos 

dinossauros, que termina pelos 252 milhões de anos; a Era Mesozoica, também chamada a Era 

dos Dinossauros, pois foi aqui que estes répteis dominaram e que se situa entre os 252 e os 66 

milhões de anos; e a Era Cenozoica, que é a que decorre agora, após a extinção dos dinossauros 

não avianos, há 66 milhões de anos.  

Os Períodos correspondem à divisão seguinte e os seus limites já não são tão óbvios como 

nas Eras. No Mesozoico temos os Períodos Triásico (ou Triássico), Jurássico e Cretácico (ou 

Cretáceo). 

Álem dos Éons, das Eras e dos Períodos há mais uma série de subdivisões inferiores que, 

em conjunto, constituem mais de uma centena de termos estratigráficos5. Por isso existe o que 

se denomina por tabelas cronoestratigráficas, organizadas hierarquicamente e 

cronologicamente e reguladas internacionalmente pela Comissão Internacional de Estratigrafia 

(ICS - International Commission on Stratigraphy) que produz a International 

Chronostratigraphic Chart, depois traduzida para português, como a da Figura 3 (ICS, 2018). 

Em simultâneo há tabelas cronoestratigráficas nacionais cuja terminologia seguiremos (Pais & 

Rocha, 2010), pois alguns termos divergem entre algumas instituições portuguesas e entre o 

português utilizado em Portugal ou no Brasil. É o caso do Carbonífero ou Carbónico, Triásico 

ou Triássico, entre outros. Nesta tese não utilizaremos balizas estratigráficas muito estreitas, 

sendo só relevante ir ao Jurássico Superior, a última Época do Jurássico.  

 
5 Além da lista dos nomes geocronológicos que servem de referência mundial e que podem chegar aos 120 

termos, existem geocronologias regionais que só são usadas nos países onde a litoestratigrafia ocorre e que 

podem chegar aos 720 termos (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_geochronologic_names#References) 
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I.1.4 – Espécimes e espécies 

Outro conceito que importa ter em conta é o de espécime, neste caso fóssil, e espécie, 

neste caso extinta. Em paleontologia é natural que um espécime museológico não represente 

um indivíduo completo, principalmente para animais mais complexos, como os vertebrados. E 

muitas vezes no mesmo espécime pode haver mais do que uma espécie, principalmente nos 

invertebrados presos no sedimento. Assim, para este trabalho, por espécime entendemos a 

rocha que constitui ou engloba o ou os fósseis. É a rocha já preparada, que se considera 

indivisível de acordo com a gestão da investigação atual. Auxiliando-nos da Figura 4, 

identificámos o caso dos elementos figurados: UP-MHNFCP-025033: Trilobite; UP-

MHNFCP-154999: Amonite; UP-MHNFCP-012241: Gastrópode (molde interno); UP-

MHNFCP-080469: Associação monoespecífica de trilobites; UP-MHNFCP-013320: 

Associação monoespecífica de trilobites; UP-MHNFCP-013364: Associação poliespecífica de 

plantas (pteridófitas e equisetíneas); UP-MHNFCP-080443: Associação poliespecífica de 

trilobite e equinoderme (estrela do mar); UP-MHNFCP-012149: Dentes de tubarão; UP-

Figura 3: Tabela Cronoestratigráfica Internacional (2017/02) 



16 Simão Mateus O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO 

MHNFCP-012552: Segmentos de pentacrinos (lírios do mar); UP-MHNFCP-012182: Vértebra 

de dinossauro saurópode; UP-MHNFCP-012181: Vértebra de dinossauro saurópode; UP-

MHNFCP-016272: Dinossauro Psitacosaurus. 

Por sua vez a espécie é o organismo, ou conjunto de organismos, como unidade 

taxonómica. Assim vemos que para os elementos trilobite (UP-MHNFCP-025033); amonite 

(UP-MHNFCP-154999); gastrópode (UP-MHNFCP-012241); vértebras de dinossauro 

saurópode (UP-MHNFCP-012182 e UP-MHNFCP-012181), dinossauro Psitacosaurus (UP-

MHNFCP-016272) e as associação monoespecífica de trilobites (UP-MHNFCP-080469 e UP-

MHNFCP-013320) o espécime e a espécie são coincidentes. Já os espécimes com associação 

poliespecíficas de plantas (UP-MHNFCP-013364) e de invertebrados marinhos (UP-

MHNFCP-080443) contém mais do que uma espécie, assim como os dentes de diversos tipos 

de tubarões (UP-MHNFCP-012149).  

Em alguns casos de associações monoespecíficas, como as de trilobites (UP-MHNFCP-

080469) e, apesar de serem todos fósseis da mesma espécie, podem nem todos serem 

indivíduos, mas sim as carapaças vazias de algumas trilobites que estavam em processo de 

muda. 

As espécies dos espécimes com associação poliespecíficas são descritas recorrendo-se 

geralmente a subinventariações com letras e, um exemplo poderia ser, para os invertebrados 

marinhos, de MHNFCP-080443-a como número de inventário para a trilobite e UP-MHNFCP-

080443-b para o equinoderme estrela do mar. Estas subinventariações são só realizadas 

aquando da publicação acerca de um fóssil e, regra geral, o museu regista e mantém a indicação 

publicada. 

Apesar das vértebras fósseis de dinossauro saurópode, os espécimes UP-MHNFCP-

012182 e UP-MHNFCP-012181 pertencerem provavelmente ao mesmo indivíduo, aquando da 

sua inventariação, os ossos foram tratados como espécimes distintos. Muitas vezes, nestes 

casos, recorre-se a subnumerações (exemplo possível: UP-MHNFCP-012180-1, UP-

MHNFCP-012180-2, UP-MHNFCP-012180-3, etc). Assim, o indivíduo daquela espécie, era 

composto por diversos espécimes museológicos. Já no no caso do Psitacosaurus, UP-

MHNFCP-016272, apesar de se tratar igualmente de um vertebrado composto por diversos 

ossos, considera-se que a esta altura da investigação o fóssil é indivisível, e, como tal, um único 

espécime. 
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O tubo de ensaio que contém os segmentos de pentacrinos (UP-MHNFCP-012552), 

vulgo lírios-do-mar, que são animais embora se pareçam com flores subaquáticas, sem grande 

mobilidade. Enquanto não se abrir o tubo de ensaio e separar o seu conteúdo, este é considerado 

um único espécime museológico, provavelmente todo da mesma espécie, mas 

improvavelmente do mesmo indivíduo. 

No caso dos dentes de tubarões (UP-MHNFCP-012149), sabemos tratar-se de espécies 

diferentes mas, tendo este tipo de peixes substituição dentária ao longo da sua vida, podemos 

ter inúmeros fósseis do mesmo indivíduo, ao contrário da maxila que não é substituível. 

Durante a inventariação destes dentes estes foram tratados como um único espécime, mas 

outros dentes há que foram tratados como espécimes individuais.  

A distinção entre indivíduo, espécime e espécie é relevante para se compreender quando, 

posteriormente, elencarmos os espécimes tipo pois alguns vão remeter para o mesmo fóssil, o 

mesmo espécime, só que possuindo indivíduos diferentes e, em alguns casos, mesmo espécies 

diferentes.  
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Figura 4: Espécimes do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto 
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I.1.5 – Espécimes tipo 

Espécimes tipo são indivíduos, neste caso fósseis, que exibem novas características, 

desconhecidas para as espécies conhecidas, e que são usados pela primeira vez para a 

identificação de uma nova espécie. A nomenclatura dada à nova espécie segue uma série de 

regras rígidas, arbitradas pelo Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN) e pelo 

Código Internacional de Nomenclatura para algas, fungos e plantas (ICN). Na nomeação e 

descrição da espécie deve estar definido o, ou os, espécimes tipos usados como referência. No 

paleontologia os espécimes tipo correspondem a fósseis, mas na biologia podem ser usados 

organismos vivos. 

A presença de espécimes tipo nas coleções demonstra a importância que a mesma tem, 

ou teve, no caso do tipo já não ser válido para a ciência a nível internacional, pois o fóssil 

espécime tipo serve de referência mundial6. Num exemplo prático, imaginemos a descoberta 

de um novo dinossauro tipo estegossauro. Sendo uma nova espécie, a sua descrição pode ser 

sumarizada do seguinte modo: “por ter características nunca antes descritas, nomeamos este 

dinossauro uma nova espécie, como Miragaia longicollum, cujo espécime tipo é este fóssil, 

que pertence à coleção do Museu da Lourinhã, e cujas características devem ser usadas para 

referência futura”; ou, por outro lado, “este dinossauro é um Miragaia longicollum porque tem 

as mesmas características encontradas no espécime tipo que pertence à coleção do Museu da 

Lourinhã”. Neste trabalho vamos procurar evidenciar a presença de espécimes tipo nas 

instituições analisadas. 

Dentro dos espécimes tipo e dependendo do tipo de fóssil, podemos distinguir o holótipo, 

no caso de restos de organismo como ossos; o icnótipo se estivermos a abordar icnofósseis 

como as pegadas; e o oótipo, caso estejamos a falar de uma nova estrutura para ovos.  

Dependendo da forma como o fóssil é ou foi usado para a descrição de espécie, a tipologia 

do espécime tipo pode variar. Assim, podemos ter o holótipo, que é o espécime (indivíduo 

singular) no qual foram reconhecidas as características únicas que permitiram a identificação 

de uma nova espécie e que servirá de referência para a descrição de mais espécimes daquela 

espécie; parátipos quando, além do holótipo, o descritor refere mais material (fóssil) adicional 

 
6 Sobre espécimes tipo deve ser esclarecido que eles podem deixar de ser considerados válidos. Posteriormente 

à designação de uma nova espécie, futuras investigações podem concluir que a nomeação da espécie não é 

válida. A destituição de espécie pode dever-se a diversos fatores: a espécie já havia sido anteriormente 

descrita com outro nome; os argumentos que validaram a nomeação eram ou passaram a ser insuficientes; 

a investigação foi mal conduzida e a espécie foi reavaliada. 
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complementar à descrição da nova espécie. Se um descritor definiu uma nova espécie, mas não 

referiu em que fóssil específico é que se baseou, podemos falar de síntipos como os espécimes 

que estavam na publicação original. Se a posteriori, o mesmo autor, ou outro, definir qual o 

fóssil de referência utilizado então este designa-se por lectótipo, comprovando-se tratar do 

material original, ou sua parte, ou, em alguns casos, uma ilustração científica; ou paralectótipos 

para o material que acompanha e contextualiza o lectótipo. Todos estes termos encontram-se 

no glossário como auxílio a possíveis pesquisas futura. 

Outras formas menos comuns de espécimes tipo são, por exemplo, o oótipo, caso 

estejamos a falar de uma nova estrutura para ovos; o plastótipo, quando a descrição de uma 

espécie se baseia numa réplica porque o original já não existe ou está indisponível (por 

exemplo, foi destruído por um incêndio ou em bombardeamentos durante guerras). Se 

estivermos a falar de animais eusociais, como os insetos hymenopterídeos (abelhas e formigas), 

então podemos definir ergatótipos, para definir as diferentes morfologias características de 

cada casta, por exemplo, o ergatótipo para as térmitas obreiras, térmitas guerreiras, térmitas 

rainhas, térmitas aladas, etc. Não se referindo diretamente a fósseis, mas também relevante para 

a paleontologia são os estratótipos se em vez de estarmos a definir uma nova espécie, estamos 

antes a caracterizar uma localidade tipo, ou sucessão de estratos que servem de referência 

mundial, como fronteira entre dois andares geológicos, ou característico de uma dada idade. 

Alguns museus podem guardar partes, ou coleções de referência de estratótipos.  

 

I.1.6 - Icnótipos 

Como a paleontologia é uma ciência que lida essencialmente com vestígios e não com 

organismos completos nem extantes, tornam-se especialmente importantes os icnofósseis, 

como por exemplo as pegadas, que possuem os seus icnótipos.  

No caso dos icnótipos, baseado na morfologia de cada icnofóssil, também as pegadas 

obedecem às regras de nomenclatura da sistemática Linneana (Carvalho & Fernandes, 2010; 

Madeira & Dias, 1983). No registo fóssil, a atribuição inequívoca de uma pegada a um animal 

é praticamente impossível. Não existem fósseis de pegadas associados a restos ósseos 

articulados, podendo só ser comparável a forma da pegada com as esqueléticas dos pés 

existentes para aquela Época e continente. Desta forma, as pegadas também recebem uma 

classificação e nomenclatura binomial conforme o número de dedos perceptíveis, a sua forma, 

distribuição e destacamento em relação à planta do pé, bem como outras características 
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anatómicas. Só uma pegada que apresente, pela primeira vez, características até então nunca 

descritas e que se torne uma referência para um novo tipo de pegadas, passa a ser considerada 

um icnótipo. Em Portugal são conhecidas diversas pegadas de tetrápodes mesozoicos, 

destacando-se os trilhos da zona de Serra de Aire e Candeeiros (Razzolini et al., 2016, Santos 

et al., 1994, Santos et al., 1997, Santos et al., 2009), Sesimbra (Madeira & Dias, 1983, Santos 

et al., 1995, Santos et al., 2016), bem como pegadas avulsas da zona da Lourinhã (Mateus, O. 

& Milàn, 2010a, Mateus, O. & Milàn 2010,b, Mateus, O. et al., 2011).  

Na Figura 5 ilustram-se alguns icnogéneros de tetrápodes mesozoicos e vista superior de 

um animal com anatomia compatível com a pegada (manus e pes7). Da esquerda para a direita: 

Limnopus: icnogénero para um anfíbio tipo salamandra; Hatcherichnus: icnogénero para um 

réptil tipo crocodilomorfo; Deltapodus: icnogénero para um dinossauro ornithischio tipo 

estegossauros; Stenonyx: icnogénero para um dinossauro terópode carnívoro; Brontopodus: 

icnogénero para um dinossauro saurópode; Pteraichnus: icnogénero para um réptil voador 

mesozoico.   

 
7 Manus e Pes são os termos anatómicos latinos para as mão e os pés dos tetrápodes. 

Figura 5: Imagem de alguns icnogéneros de tetrápodes mesozoicos e vista superior de um animal com anatomia compatível 

com a pegada. Imagens da representação do anfíbio e impressão de Manus e Pes de Limnopus retirado de Milàn & 

Voigt, 2016, impressão de Pes de Hatcherichnus retirado de Mateus & Milàn, 2010,a, impressão de Pes de 

Deltapodus retirado de Mateus & Milàn 2010,b, impressão de Pes de Stenonyx retirado de Milàn & Surlyk, 2015, 

impressão de Manus e Pes de Brontopodus retirado de Santos et al., 1994 impressão de Manus e Pes de Pteraichnus 

adaptado de Mark Witton (https://pterosaur.net/terrestrial_locomotion.php). 

https://pterosaur.net/terrestrial_locomotion.php
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I.2 – A resposta do património paleontológico à museologia 

Na primeira parte deste capítulo I vimos os conceitos da paleontologia que servirão como 

base de trabalho para esta tese. Agora, nesta segunda parte deste primeiro capítulo importa 

abordar igualmente alguns conceitos da museologia. Compreender como é que o património 

paleontológico consegue adaptar-se às políticas museológicas vingentes e como é que o 

discurso da exposição de paleontologia responde ao posicionamento na Nova Museologia. 

No último quartel do século XX a instituição museológica estava comprometida com o 

uso social que se fez ao longo do seu passado e o papel dos museus foi sériamente questionado. 

Esta crise de valores levou a que se entrasse num novo paradigma da museologia, que acabaria 

por ser conhecido como a Nova Museologia. 

Esta Nova Museologia vai procurar a democratização da instituição, compreendendo o 

museu como um instrumento de educação mais aberto a todos e virado para a comunidade em 

geral. É um museu que se vai questionar, fazer uma introspeção e procurar perceber se, de 

facto, representa a sociedade onde se insere e de como a pode representar melhor. O museu 

toma consciência de que ele próprio é uma construção social, não inócua, e o que faz influencia 

a comunidade. O museu deixa de se poder tomar como um elemento neutral – se é que alguma 

vez o fez – e tem de ter a consciência de que está a transmitir uma mensagem, o museu tem de 

perceber qual é esta mensagem e se é esta que efetivamente quer transmitir. 

Assim, inserido no contexto de reformulações, defendidas para os museus apartir dos 

anos 80, alguns autores insistem na mudança da responsabilidade do museu, que é a 

transferência do foco de atenção das coleções para os visitantes, chegando a discutir se as 

coleções e/ou os objetos são ainda necessários para a definição de um museu (Weil, 2003). Isto 

é, em termos amplos é defendido centrarmo-nos menos no objeto e mais no visitante e na 

representação que o objeto é capaz de ajudar a produzir para o visitante. Apesar de existirem 

aspetos positivos, desalojando a atenção do objeto, que era o cerne do museu e colocando a 

atenção noutros temas mais contemporâneos, esta alteração de foco desvaloriza algumas 

questões que merecem discussão quanto a poderem ser aplicados cegamente a todos os museus. 

Não nos podemos esquecer de que uma das funções de um museu, nomeadamente museus de 

história natural, é o papel de depositário de peças para estudo, acessíveis à comunidade, como 

os fósseis, conjunto de objetos que são a base do património paleontológico. Sobre a questão 

da função de um museu como fiel depositário de património, compreenderemos melhor a sua 

importância no quarto capítulo com a questão da guarda dos espécimes tipo. 
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Vimos então que uma das principais funções que o museu vai desempenhar é a educação, 

e nisto o discurso expositivo que se vai construir em torno dos fósseis é evidente. De forma 

mais imediata, e óbvia, um dos principais papeis sociais das exposições de paleontologia será 

o de complementar a matéria lecionada e prevista do currículo escolar. Em Portugal é no 7º 

ano que se começa a abordar a temática dos fósseis e da paleontologia e, nos documentos 

curriculares de referência da disciplina de ciências naturais para o 7.º ano, no 3.º ciclo do ensino 

básico, é bem explícito: 

«Subtema: A Terra conta a sua história  

Identificar as principais etapas da formação de fósseis e estabelecer as possíveis 

analogias entre as mesmas e o contexto real em que os fenómenos acontecem. 

Explicar o contributo do estudo dos fósseis e dos processos de fossilização para a 

reconstituição da história da vida na Terra. Distinguir tempo histórico de tempo 

geológico em documentos diversificados, valorizando saberes de outras disciplinas 

(ex.: História). Explicitar os princípios do raciocínio geológico e de datação 

relativa e reconhecer a sua importância para a caracterização das principais 

etapas da história da Terra (eras geológicas).» (DGE, 2018, 118) 

O foco nos fósseis e no tema da paleontologia deste programa é reforçado com incentivos 

a saídas de campo9 e, logo, de visitas de estudo, onde se incluem museus com exposições de 

paleontologia. Um dos exemplos de sucesso de visitas de estudo subordinadas à temática da 

paleontologia são as realizadas pelo Museu da Lourinhã, com ida ao campo e ao museu 

(Muchagata & Mateus, 2017), onde os tipos de fossilização, tempo geológico, datações, 

princípios de estratigrafia, são abordados de forma prática e em contexto real. Este papel de 

aproximação aos programas currículares deve ser uma das principais funções sociais a 

desenvolver pela exposição paleontológica, seja pela exemplificação dos temas teorizados nas 

aulas, seja pela complementaridade dos mesmos, ou, até mesmo, para correção e atualização 

de ideias ainda ministradas nas aulas e que já não possuem atualidade científica, como o caso 

 
8 Programa da Direção Geral da Educação, disponível na internet e acedido a 12/setembro/2019 em 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Aprendizagens_Essenciais/3_ciclo/ciencias_naturais_

3c_7a_ff.pdf 

9 Orientações Curriculares do Ministério da Educação, Departamento de Educação Básica, no site da Direção 

Geral da Educação, disponível na internet e acedido a 12/setembro/2019 em 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/ficheiros/eb_cfn_orient_curriculares_3c_0.pdf 
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dos termos fósseis vivos10 ou fósseis de transição11. Percebe-se então que o critério de escolha 

dos fósseis a expor, havendo variedade para optar, deve ser orientada pelo discurso expositivo 

a contar e a aproximação que este tenha ao programa escolar, em sobreposição ou em 

complementariedade, não sendo de excluir poder abordar uma problemática ou um conceito 

mais específico.  

Para além dos fósseis, ao longo do discurso expositivo, nos textos explicativos, é fácil 

encontrar-se alguns dos temas abordados na primeira parte desta capítulo I de uma forma mais 

ou menos explícita nas mensagens das exposições de paleontologia. É frequente ver-se no tema 

de um poster “o que é um fóssil”, “processos de fossilização”, “eras geológicas”, etc.  

Por outro lado, não se julgue que os visitantes podem sair, ou pretendem sair de um 

museu de história natural com conhecimentos consolidados sobre uma dada disciplina. Muitos 

procuram uma "experiência", com os museus a tenderem para os conceitos de edutainment, 

dando mais valor à experiência do que ao objeto (Starn, 2005). Também aí o património 

paleontológico pode operar, nomeadamente o património paleontológico de exceção, como os 

fósseis com preservações ou beleza excecionais ou, por exemplo, esqueletos de dinossauros 

muito completos. 

Contudo, existem outros temas do âmbito da museologia, frequentemente indepententes 

da disciplina da paleontologia, que também se encontram presentes nas mensagens das 

exposições de paleontologia, mas de uma forma mais subliminar. São aspetos sociais que os 

museus trabalham cada vez mais. É o caso do conceito de género, ou igualdade entre géneros, 

ou da diferença, seja ela física, cultural ou religiosa, entre outros. E como é que o património 

paleontológico pode ser usado para transmitir esses temas sociais? Ou como é que esses temas 

podem ser aplicados aos fósseis? 

Torna-se então evidente que o património paleontológico pode ser usado como 

complemento à matéria curricular veiculada nas aulas, mas terá igual desempenho nas 

abordagens às questões sociais acima mencionadas? Como já vimos, um museu não pode (ou 

não deve) afastar-se da comunidade local onde está inserido e de entidades como as escolas, 

 
10 Fósseis vivos: Organismos atuais que possuem aspeto a grupos que viveram há milhões de anos, como o 

nautilus, ou mesmo que se pensava que já se tinham extinto, como o peixe celacanto.  

11 Fósseis de transição: Fósseis que apresentam características de dois grupos distintos demonstrando a 

evolução de um para outro. O exemplo clássico é o Archaeopteryx, com características de dinossauro, como 

os dentes, garras nos membros anterires (asas), cauda longa vertebrada; e características de ave, como as 

penas.  
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devendo ir além da simples reprodução das matérias lecionadas, podendo abordar questões 

sociais como as diferenças, deficiências, crises, guerras, ambiente, etc.  

Atualmente os museus são vistos como agentes de mudança social, com um potencial 

impacto na vida das pessoas, tanto enquanto meio de aprendizagem e aquisição de informações 

sobre as mais variadas temáticas, como no potenciar a discussão e consciencialização sobre as 

desigualdades, discriminações e exclusões. As responsabilidades sociais dos museus são 

muitas e diversas, variando de contexto para contexto (Sandell, 2003).  

Mas e se se pretender abordar conceitos fora do domínio natural da paleontologia? Será 

que todos os tipos de museus podem abordar, no seu discurso expositivo, questões sociais? 

Como é que algumas coleções das disciplinas de história natural, como a paleontologia ou a 

astrofísica, o podem fazer? Quais são as especificidades do património paleontológico para 

responder a esta questão? 

Alguns autores, que abordam o papel social do museu, como componente da Nova 

Museologia, dão como exemplos museus com coleções de cariz antropológica12, como os 

museus de arte, etnografia ou arqueologia, não atendendo a outros museus com coleções 

chamadas naturais, como as de zoologia, botânica, mineralogia, ou de paleontologia (Sandell, 

1998, 2003; Weill, 2003), pelo que se desconhece como eles veem as especificidades destas 

exposições à luz das orientações da Nova Museologia. Por outro lado, Donna Haraway (1984) 

já demonstrou que nos museus de história natural, nem sempre as coleções "não 

antropológicas", isto é, de objetos naturais não produzidos pelo ser humano, estão "isentas" do 

efeito cultural. Na ala dos mamíferos africanos do Museu Americano de História Natural de 

Nova York, a coleção zoológica de animais taxidermizados, que supostamente pretendia 

representar uma realidade natural, não humanizada, mostra afinal uma escolha dissimulada por 

um ideal estético de masculinidade, relações patriarcais e heteronormativas (Haraway, 1984). 

Portanto, mesmo as coleções naturais podem merecer que a sua exposição seja equacionada 

por parâmetros renovados. 

 
12 Nesta tesa utilizaremos algumas vezes a palavra antropológica como referencia à ligação ao ser humano. 

Não necessáriamente com o sentido de ciência que estuda o ser humano, como em Antropologia Física ou 

Cultural. Assim, questões antropológicas ou objetos antropológicos são questões ou objetos ligados ao ser 

humano. Por oposição a naturais, independentes do ser humano. 
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Percebemos, assim, que um museu, incluindo o de paleontologia, possui políticas de 

funcionamento, de incorporação, acessibilidades, inclusão e representação da sociedade que 

podem atender ou não à diversidade dos subgrupos que a compõe (Duarte, 2013).  

«(…) Sob a influência da Nova Museologia todas as atividades do museu se 

tornam objeto de reflexão teórica e política. De muitos modos o museu é uma 

instituição que constrói definições de valor. O que decide pesquisar e ignorar, os 

bens culturais que seleciona para conservar e expor em detrimento de outros que 

negligência, o modo como concretiza essas tarefas e as justifica, com o auxílio de 

quem, todas estas opções constituem um conjunto de decisões que se tornam 

matérias merecedoras de interrogação.» (Duarte, 2013, 112) 

De seguida vamos abordar como é que o património paleontológico se adequa à 

abordagem de outros temas sociais cada vez mais presentes e atuais são as questões de género, 

minorias sexuais, epidemias, multiculturalidade, racismo, guerras ou crises humanitárias. 

Vamos ver que estes temas, apesar de em voga, tem características que os tornam 

particularmente difíceis de trabalhar com os fósseis. 

 

 

I.2.1 – As questões sociais na exposição de paleontologia 

As questões de género na sociedade, qual o papel que desempenhamos e que cabe a cada 

um, mulher ou homem, são vincadamente antropológicas. Não nos questionamos se, num dado 

grupo animal, os machos devem desenvolver mais comportamentos maternais ou as fêmeas 

devem ter mais representação social. O zoólogo procura uma visão à luz do paradigma 

positivista, independente do animal e se os grupos são matriarcais, são matriarcais e se são 

patriarcais, são patriarcais. Mas há uma característica que, em princípio, na generalidade das 

aves e dos mamíferos, se sabe à partida: quem é macho e quem é fêmea. Com dinossauros esse 

conhecimento complica-se mais. Os répteis não costumam ter um dimorfismo sexual muito 

desenvolvido, isto é, pouca diferença exterior existe entre um macho e uma fêmea. Se os 

conhecessemos só pelos seus ossos a coisa ainda piorava, precisávamos de conhecer a abertura 

da cintura pélvica e conhecer a gama de valores para a abertura pélvica dos machos e a gama 

de valores para a abertura pélvica das fêmeas. Se os ossos estiverem desarticulados, partidos e 

incompletos, esse conhecimento torna-se virtualmente impossível. Junte-se o facto de não 

possuirmos universos de amostras suficientes para descartarmos desvios padrão e processos 
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tafonómicos durante a fossilização. Não se sabe, por isso, qual é o género da maioria dos 

dinossauros encontrados, se eram machos ou fêmeas. Em paleontologia o desconhecimento do 

sexo do dinossauro pode ser uma forma de combater preconceitos. O Oviraptor que estava a 

chocar os ovos – e afinal não os estava a predar – também poderia não ser uma fêmea, mas ser 

um macho, como nas avestruzes13. 

Imaginemo-nos agora, como museógrafos de uma exposição científica de dinossauros, 

tentando fazer representar uma minoria segundo Sandell (1998, 411): 

«O museu inclusivo, ao representar as histórias e a cultura de um grupo 

minoritário, procurará aumentar sua relevância para esse público (...). Portanto, 

a representação da cultura dessa comunidade dentro do museu pode afirmar a 

identidade da comunidade, gerar maior auto-estima entre os indivíduos e ajudar a 

promover a tolerância e a compreensão na sociedade em geral.»  

Se o sexo dos dinossauros é uma característica praticamente impossivel de se determinar, 

só se conhecendo em muitos poucos casos de répteis mesozoicos, a orientação sexual não se 

conhece em nenhum fossil presumindo-se a heterossexualidade a bem da reprodução 

heteronormativa. Mais uma vez o desconhecimento da orientação sexual do dinossauro pode 

jogar a favor do discurso expositivo, pondo em questão a construção de famílias e podendo-se 

complementar com exemplos do mundo natural já amplamente conhecidos (Bailey & Zuk, 

2009, MacFarlane et al., 2010, Sommer & Vasey, 2006, só para citar alguns exemplos). 

A multiculturalidade, multireligiosidade e variedade étnica são outras características 

antropológicas das sociedades, que têm sido desenvolvidas em diversas exposições e, mais uma 

vez, características que não se demonstram em fósseis, ou não existem de todo no mundo 

animal, como a religião.  

Muitas destas diferenças, inerentes ao ser humano, e que em si deveriam ser inócuas, 

ampliam outra diferenças que se encontram no mundo animal, como acesso a territórios e 

recursos, alguns tão básicos como a água. A escassez de recursos conduz a grandes crises 

humanitárias, migrações, exodos e validações para guerras e conquistas. 

 
13 Quando da descoberta do primeiro Oviraptor, um dinossauro carnívoro, em cima de uns ovos parecidos com 

os de Protoceratops assumiu-se que os estava a roubar para os comer. Passado mais de meio século veio a 

descobrir-se que os ovos seriam de Oviraptor e afinal o carnívoro estava a incubá-los. 
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Se a multiculturalidade, multireligiosidade e variedade étnica são mais características 

antropológicas não constantes em processos de fossilização, já as lutas e migrações podem 

deixar marcas físicas nos ossos e nos fósseis. 

Indiretamente refletidos nos fósseis, a guerra pode levar à destruição destes. Um dos 

casos mais conhecidos, a destruição do Spinosaurus de Munique, na noite de 24 para 25 de 

Abril de 1944, durante os bombardeamentos aliados na segunda Guerra Mundial, em que o 

material holótipo se perdeu para sempre.  

O relato de migrações, efeitos preversos de guerras e de lutas, pode criar empatia no 

público que se sente atraído pelos dinossauros e levá-lo a tomar consciência de como fatores 

de seca, fome, destruição, pode perdurar no registo tanto tempo. 

Como se demonstrou, nos registos fósseis, ou seja, presentes no património 

paleontológico, as questões de género, minorias sexuais, multiculturalidade, racismo, guerras 

ou crises humanitárias, ou são extremamente difíceis de perceber ou não fazem de todo sentido 

no mundo natural, pelo que estes temas, frequentemente abordados em museus com coleções 

antropológicas são extremamente difíceis de trabalhar com fósseis em exposições de 

paleontologia. 

Porém, existem outras questões sociais que têm tido um desenvolvimento mais presente 

nos museus e que são transversais às temáticas expositivas ou dos próprios museus. Referimo-

no à abordagem social e museal da deficiência.  

 

I.2.2 – A deficiência na exposição de paleontologia 

A visão do papel de museu como simples instituição de coleção, preservação, exposição 

e investigação do seu acervo, dentro dos seus espaços, foi alargada para uma visão mais global 

e social que envolve os seus públicos e suas necessidades específicas (Dodd & Sandell, 2001). 

Este é o paradigma da Nova Museologia, não se concentrar tanto na coleção mas na 

comunidade e, neste caso específico, na comunidade de pessoas com deficiências ou 

incapacitadas (Hollins, 2013). 

A forma da sociedade ocidental e dos seus museus lidarem com as pessoas com 

necessidades inclusivas tem vindo a evoluir nas últimas décadas. O modelo médico deu lugar 

ao modelo social e biopsicossocial mais participativo da comunidade e logo, também dos seus 

museus (Martins, 2014).  
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Na relação entre a sociedade e a pessoa com deficiência/incapacidade, também o modelo 

de integração tem dado lugar ao modelo de inclusão e a relação, em Portugal, entre os museus 

e as pessoas com deficiência/incapacidade tem sido alvo de trabalhos académicos sobre o tema 

da inclusão (Martins, 2014, Santos, 2011).  

No campo da atuação local, os museus podem implementar as suas próprias ações, de 

forma voluntariosa porque, no contexto legislativo, a Lei-quadro dos Museus Portugueses, Lei 

nº 47/2004, só aborda políticas inclusivas de forma indireta no contexto de alguns artigos 

(Santos, 2011). 

Nos museus de ciências naturais as deficiências e/ou incapacidades são trabalhadas pelos 

museus conforme as tipologias: 1) pessoas cegas ou com baixa visão, 2) pessoas surdas ou 

audição reduzida, 3) pessoas de mobilidade reduzida e, 4) pessoas com dificuldades de nível 

intelectual, de aprendizagem e no espectro do autismo. 

 

Quanto às pessoas cegas ou com baixa visão, muitas das 

coleções dos museus de Ciências Naturais têm algumas 

vantagens na perceção do seu acervo por parte dos visitantes 

invisuais, ou com visão diminuída, que alguns museus de arte 

não possuem, principalmente museus de pintura. O acervo é 

maioritariamente tridimensional, enquanto que as pinturas são 

maioritariamente bidimensionais e monotexturadas. Algumas 

das excepções de coleções naturais são as coleções em meio 

líquido (Figura 6) ou herborizadas, as últimas pela fragilidade 

ao toque.  

Se tomarmos em consideração o acervo em que se quer 

focar este trabalho, o património paleontológico e nomeadamente as coleções fósseis de 

grandes animais tetrápodes, percebemo-nos que muitas vezes lidamos com réplicas, cujo 

manuseio, a resistência do material e a unicidade da peça não são fatores limitativos ao toque 

na peça. Mesmo em originais, a larga maioria dos fósseis são mineralizados, i.e., são rocha e 

alguns com uma resistência bastante “confortável” comparativamente a outras peças 

museológicas.  

Figura 6: Especimes em meio líquido 

do MHNC-UP 
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Como curiosidade, acerca 

do manuseio de fósseis por 

pessoas invisuais, faz-se 

referência a dois paleontólogos, 

Geerat Vermeij, cego desde os 

três anos, especialista em 

moluscos (Vermeij, 1998) e 

Paul Upchurch, com visão 

reduzida (Figura 7). Ambos 

fazem a sua pesquisa e descrição 

de fósseis com recurso ao tato. 

 

Relativamente às pessoas surdas ou audição reduzida, não existe conhecimento de, em 

Portugal, existirem exposições paleontológicas com aplicações específicas para estes 

visitantes. Parece que por parte dos museus, e das instituições em geral, não se considerar o 

som como parte vital da aquisição da informação e parte-se do princípio que, em visitas 

escolares e guiadas, seja o estabelecimento de ensino a providenciar o intérprete gestual. 

Também é verdade que as áreas de paleontologia não costumam apresentar sons nas suas 

exposições, tirando algumas com dinossauros robotizados onde existem interpretações dos 

animais a rugir. O património paleontológico não parece ter aqui qualquer vantagem, ou 

desvantagem, em relação às restantes peças de museus de história natural. 

 

De todas as deficiências e/ou incapacidades, a preocupação com as pessoas de 

mobilidade reduzida, regra geral, que precisam de cadeiras de rodas, é aquela que está mais 

desenvolvida pelas instituições. Possivelmente por ser a incapacidade que mais probabilidade 

tem de atingir a população em geral. Temporariamente podemos ficar debilitados com de uma 

perna partida ou existir na família alguém idoso que já requer deslocação com ajuda de uma 

cadeira de rodas. As barreiras físicas são um problema arquitectónico da maioria dos edifícios 

adaptados para museus. Em Portugal não existem museus de paleontologia criados de raiz, 

tirando o pavilhão principal do Parque dos Dinossauros da Lourinhã. A adoção de sistemas 

e/ou aparelhos de mitigação de barreiras físicas passa por soluções extremamente onerosas e 

arquitectonicamente complexas, como a construção de elevadores de poço, até medidas mais 

Figura 7: Paul Upchurch a visualizar as réplicas de Supersaurus 

lourinhanensis com as mão, no Museu da Lourinhã. 
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modestas mas, nem por isso, menos funcionais, como pequenas rampas movíveis para vencer 

alguns degraus. 

Em paleontologia muitos dos fósseis são pesados e obrigam a que as exposições se 

efectuem em pisos térreos ou com rampas de acesso a aparelhos de transporte de carga e que 

os corredores estejam mais ou menos desimpedidos e sejam largos. A procura por parte de 

público infantil, que costuma correr pelas exposições com a excitação, também leva a que as 

exposições tenham áreas de circulação suficientemente amplas para a circulação de cadeiras 

de rodas, o que não quer dizer que não existam barreiras físicas, ou “armadilhas”, como 

pequenos desníveis, protetores de cabos, etc. 

 

Das deficiências/incapacidades listadas pelos museus, as de nível intelectual são 

possivelmente as de maior complexidade de capacidade de apoio. Assim como se espera que, 

em visitas de grupo, seja a instituição visitante a providenciar o técnico especializado para as 

pessoas surdas ou com audição reduzida, nos caso específico das pessoas com dificuldades de 

nível intelectual, de aprendizagem e no espectro do autismo, se espera um procedimento 

semelhante. Nas visitas o conceito de património paleontológico, mais abstrato e complexo, 

provavelmente será secundado para temas mais imediatos e atrativos. 

 

Percebemos assim que, também para as exposições de paleontologia, as questões da 

pessoa com deficiência são temas que precisam de trabalho e respostas. Neste aspeto, os 

museus de paleontologia não parecem muito distantes dos outros museus. A exposição de 

património paleontológico requer adaptações específicas, algumas até com vantagens pontuais 

ao nível da tridimensionalidade que os fósseis podem oferecer. Mas, de um modo geral, os 

museus com paleontologia ainda têm um caminho a percorrer, com muitas pessoas com 

necessidades especiais a preparem frequentemente a sua visita pesquisando a política de 

inclusividade publicada nas páginas oficiais de internet da instituição14.  

 
14 Visitamos as páginas oficiais de alguns museus internacionais de referência (na paleontologia) e as páginas 

dos museus portugueses com exposições de fósseis e as secções de acessibilidade inclusiva e o apoio que 

podem oferecer.  Pela visita às páginas oficiais de museus internacionais de referência na paleontologia, 

apercebem-nos que alguns dispõem de informações a pessoas com necessidades especiais (Museu de 

História Natural de Nova York, AMNH, 2016, Museu de História Natural e da Ciência de Denver, DMNS, 

2016, Museu Nacional de História Natural de Paris, MNHN, 2016, Museu de História Natural de Londres, 

NHM, 2016, Museu de História Natural de Berlim, MfN, 2016, Real Instituto de História Natural de 

Bruxelas, IRSNB, 2016). 
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Em Portugal, pela positiva, e continuando a abordar museus com exposição de fósseis de 

dinossauros, o Museu da Comunidade Concelhia da Batalha mereceu diversas distinções pela 

política inclusiva que marcaram desde logo o seu arranque, inclusivamente o galardão do 

Melhor Museu Português de 2012, atribuído pela APOM (MCCB, 2016).  

 

 

I.3 – Procedimentos metodológicos 

Para esta tese visitaram-se 31 instituições de acesso público com coleções de 

paleontologia, muitas delas tendo exposições com fósseis. As exposições de paleontologia, que 

contém dinossauros, em Portugal, não são muito abundantes sendo as principais de 

conhecimento geral de quem estuda estes répteis mesozoicos. Muitos dos museus recenseados 

já eram conhecidos pelo autor antes do início desta tese, tendo alguns sido abordados em 

estudos anteriores (Mateus, S., 2010, Mateus, S., 2014), os quais foram revisitados. Outros 

museus e instituições foram “descobertos” durante a investigação para esta tese. A listagem 

das instituições recenseadas encontra-se no ponto III.1 – Instituições de Paleontologia. Das 31 

instituições recenseadas nesta tese, só 27 possuem museu15, desses, só oito pertencem à Rede 

Portuguesa de Museus (RPM)16.  

Sempre que possível entrevistaram-se os responsáveis da gestão da coleção 

paleontológica, a fim de se ter maior conhecimento do património paleontológico português 

existente, nomeadamente dos elementos notáveis como os fósseis tipos. A listagem dos 

espécimes tipo de algumas das instituições nem sempre foi possível obter, mas, ainda assim, 

muitos museus tiveram a amabilidade de enviar o que sabiam deter ou a humildade de 

reconhecer que não o sabiam ou não possuiam essas listas. 

 
15 As seguintes quatro instituições não possuem museus: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 

Departamento das Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa, Universidade de Évora e Sociedade de História Natural – Associação Leonel Trindade. 

16 Em Portugal existe uma estrutura institucional em rede, de cooperação e apoio denominada a Rede 

Portuguesa de Museus (RPM). A adesão de um museu à RPM parte de um pedido de submissão do museu 

e que, após uma avaliação, é aceite ou rejeitado. Atualmente a RPM conta com 156 museus. Os oito museus 

pertencentes à RPM são: Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Museu do Instituto Superior de 

Engenharia do Porto, Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Museu Municipal 

de Loulé, Museu da Pedra do Município de Cantanhede, Museu de História Natural de Sintra, Museu da 

Comunidade Concelhia da Batalha e Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, antigo Museu de Évora. 
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As instituições estudadas são muito diferentes entre si na sua organização e capacidade 

de gestão museológica, o que se reflete no conhecimento que têm das suas coleções e na 

informação que conseguem disponibilizar. Como tal, não foi possível obter sempre a mesma 

qualidade de dados para todas as instituições. Existiam instituições que conheciam bem o seu 

inventário, conseguindo produzir listagens quase imediatas das informações requeridas. Outras 

instituições só tinham inventário através de livro de tombo, nem sempre de paradeiro 

conhecido. A realidade das diferenças na gestão museológica das instituições analisadas 

espelha-se na heterogeneidade dos dados apresentados. 

Durante a visita às exposições de paleontologia tomou-se particular atenção aos seguintes 

aspetos: 1) Se a exposição estava aberta ou se abriu de propósito para receber a nossa visita. 

Neste caso, se era prodecimento habitual ou uma situação isolada; 2) Se o acesso à exposição 

era coincidente com o calendário e o horário publicitado; 3) Se existia uma área específica para 

a paleontologia; 4) Se existiam cartazes de parede que funcionassem como auxilio à explicação 

e interpretação da mensagem; 5) Se a maioria dos itens se encontrava legendada e se essa 

legenda apresentava números de inventário, ou se esse marcação de inventário era existente no 

próprio fóssil; 6) Se existiam menções a espécimes tipo; 7) Se existiam catálogos com a coleção 

de paleontologia. Sempre que possível pedia-se também uma visita às reservas de paleontologia 

– quando existiam – ou ao laboratório de preparação – nos casos ainda mais raros. 

Em complemento à visita, procederam-se a entrevistas presenciais, semi dirigidas, 

conduzidas com o auxílio de um guião, adaptado segundo o conhecimento prévio do museu, e 

onde eram solicitadas informações complementares, como listagens de espécies. Algumas 

dessas entrevistas foram enviadas por e-mail quando tal se revelou necessário.  

As questões que se abordaram na entrevista ligavam-se a aspetos como: a entidade 

gestora do Museu; número de visitas anuais estimadas à colecção de paleontologia; qual a 

dimensão aproximada do acervo paleontológico; qual o programa de inventário utilizado; qual 

o estado do inventário; se a instituição detém espécimes tipo (solicitando-se a listagem em caso 

afirmativo ou de conhecimento prévio); quem dava apoio à exposição e qual a formação de 

base. Sendo abertas, estas perguntas conduziam ao diálogo entre o investigador e o responsável 

pela curadoria da coleção de paleontologia e conseguiam indicar a salubridade da instituição. 

Inicialmente, em alguns museus pediram-se cópias de um ou dois exemplares de fichas 

de inventário, mas a dificuldade da maioria das instituições em digitalizarem e/ou imprimirem 
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essa informação levou à desistência deste procedimento, assim como à noção da limitação dos 

programas que eram utilizados para o inventário.  

Paralelamente, estudaram-se alguns museus europeus com exposições de dinossauros. 

Museus dos mais emblemáticos aos mais modestos. Essa pesquisa encontra-se em Apêndices. 

Parte significativa da pesquisa ao longo deste trabalho fez-se por consulta bibliográfica, 

nomeadamente, o levantamento das descrições de espécies, das respetivas coleções onde se 

encontram registadas e notas históricas acerca dos coletores de fósseis e história das próprias 

instituições. No caso da história das instituições, além da bibliografia existente, muita 

informação encontra-se nas páginas oficiais dos próprios museus.  

Aos dois museus dos casos de estudo, o Museu de História Natural e da Ciência da 

Universidade do Porto e o Museu da Lourinhã, foi dispensada a entrevista pelo conhecimento 

profundo que o autor desta tese já detinha sobre as duas instituições e suas coleções. O autor 

trabalhou dois anos no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, de 

outubro de 2015 a setembro de 2017, na gestão da coleção e preparação de um polo 

museológico e, antes disso, trabalhou 15 anos no Museu da Lourinhã. Nos últimos dois anos 

de investigação para a tese o autor já trabalhou no Parque dos Dinossauros da Lourinhã e, 

nomeadamente, na museografia da exposição do Museu da Lourinhã no dito parque. 
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CAPÍTULO II – A noção de património paleontológico: definição e legislação 

Neste segundo capítulo pretende-se trabalhar o património paleontológico enquanto 

conceito, perceber como é que o fóssil pode ser percepcionado enquanto património natural 

e/ou cultural, que implicações é que advém das diferentes percepções, particularmente na 

legislação, na sua aplicação e eficiência. Em termos metodológicos, vai-se descrever o fóssil 

enquanto elemento natural e como pode absorver influências culturais. Procuram-se várias 

definições de património paleontológico e introduz-se alguma legislação enquanto fonte de 

definições per si. A legislação é posteriormente retomada para análise da sua regulamentação 

e eficiência da sua aplicação. 

Como ponto de partida deste capítulo podemos colocar a seguinte questão: o património 

paleontológico é património cultural? Para alguns leitores a resposta pode ser tão imediata 

quanto a pergunta pode parecer despropositada. Mas a resposta pode ir de um imperioso SIM 

a um escandalizado NÃO.  

Não é uma questão inocente perguntar se o património paleontológico é património 

cultural ou não. Não é uma questão somente retórica e sem propósito prático. Da resposta a ela 

depende a interpretação da legislação. A resposta também não é fácil e dependerá da perspetiva 

do inquirido e da sua área de estudos que fazem variar a noção de património adotado. 

Neste capítulo abordaremos a questão do fóssil e do património. Começamos por fazer a 

demonstração do fóssil enquanto elemento natural, acultural, sem qualquer influência do ser 

humano e sem que este tenha hipótese de reivindicar ação sobre o fóssil. Depois faremos quase 

a demonstração contrária, de como o fóssil é resultado da ação humana e de como a cultura de 

quem o recolhe fica incorporada no fóssil recolhido. 

Numa segunda fase analisaremos o conceito de património e de como os fósseis podem 

ser compreendidos sob diferentes perspetivas, dependendo da concepção de património tomada 

pelo investigador. Veremos como se define património quando aplicado a objetos naturais, 

independentes da criação humana, assim como se pode aplicar o conceito de património 

natural, geológico e paleontológico. Confrontaremos a visão abrangente do património cultural 

e a visão dos fósseis como objectos naturais, não culturais e, consequentemente, exterior ao 
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conceito de património cultural enquanto construção social. Verificaremos o reconhecimento 

por parte dos especialistas das ciências naturais do conceito de património paleontológico e da 

sua utilização.  

Após abordar todas estas questões veremos como estas noções se refletem na elaboração 

da legislação e sua aplicação, tanto a nível nacional, como alguns exemplos de países 

culturalmente próximos. 

Algumas referências à legislação são feitas em dois momentos, um primeiro para 

explorar as próprias definições que a legislação usa e, um segundo momento, para analisar as 

regras e as normas contidas na lei. 

 

 

II.1 – O fóssil como elemento natural 

O fóssil, como resto de um organismo ou vestígio da sua atividade, preservado de forma 

natural para além do tempo expectável para a sua decomposição, não tem qualquer influência 

humana. Por outro lado, o fóssil como representação presente de um organismo do passado, e 

o organismo em si, também não sofreram qualquer influência do ser humano, que ainda não 

existia na altura. Todo o ciclo de vida do organismo em questão, desde a sua fecundação, 

alimentação, crescimento, reprodução e morte, deram-se, em muitos casos, milhões de anos 

antes do aparecimento dos primeiros hominídeos. Pretender existir qualquer dimensão cultural 

sobre o ciclo de vida desses organismos “pré-históricos”17 é pretentender dar ao ser humano 

um papel que não tem, nem teve capacidade de ter. É uma formulação antropocêntrica sobre o 

mundo natural que é incoerente. 

O fator cultural está implicitamente ligado ao ser humano, pela ação que este provoca na 

natureza e pelos objetos que dela realiza, mas a formação dos fósseis não é resultado dessa 

interação, sendo produto de um processo geológico completamente independente do ser 

humano e, com poucas excepções, formados antes da existência deste. Para muitos 

 
17 Apesar da préhistoria corresponder ao período da história que antecede a invenção da escrita, é 

frequentemente utilizada para definir a qualidade ancestral dos organismos muito antigos, 

independentemente da escrita ou da existência do ser humano, podendo referir-se tanto a mamutes como 

dinossauros. 
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paleontólogos, a interpretação do fóssil enquanto elemento cultural ou património cultural 

simplesmente não faz sentido, dada a sua origem geológica.  

A paleontologia, enquanto ciência profundamente ligada à evolução das espécies, sempre 

procurou explicar e demonstrar a relação casuística da evolução, relegando a ação humana para 

a atualidade e, portanto, retirando ao ser humano qualquer intencionalidade ou domínio na 

evolução. A visão contrária de que o ser humano pode ter exercido uma ação sobre seres "pré-

históricos", ou os fósseis serem vestígios de seres "ante-diluvianos", é uma visão mais próxima 

das interpretações religiosas da sociedade ocidental em relação às quais a paleontologia tem 

procurado distanciar-se e combater. Ligar os fósseis à ação cultural do ser humano pode ser 

considerado um retrocesso educacional e científico e, talvez por isso, uma das causas da 

relutância dos paleontólogos em incluir os vestígios paleontológicos na noção de património 

cultural, considerando o património paleontológico como exterior ao conceito de património 

cultural. Neste ponto há que recordar o facto de que não há relação de causalidade entre a 

formação do fóssil, e a altura em que o organismo existiu, e a existência ou não do ser humano. 

Estes, organismo e ser humano, podem ser contemporâneos, mas não existe influência humana 

sobre o processo de fossilização. 

Para se entender melhor a distância entre o que é natural e a influência humana, 

consideremos outra área científica como a astrofísica, uma ciência que, como a paleontologia, 

todos os dias produz novas descobertas e conhecimentos. Imaginemos que se descobre um 

novo planeta, ou estrela, ou mesmo uma nova galáxia. As galáxias foram formadas há milhões 

de anos, a mais próxima da Terra, a galáxia de Andrómeda, está a 2,54 milhões de anos luz de 

distância, o que quer dizer que estamos a vê-la como ela era há 2,54 milhões de anos e, se a 

quisermos ver como ela é hoje, teremos de esperar outros 2,54 milhões de anos. Ora, 

precisamente há cerca de dois milhões e meio de anos estavam a aparecer os primeiros 

hominídeos do género Homo, sendo que o Homo sapiens, a nossa espécie, apareceu há nem 

sequer meio milhão de anos. Isto quer dizer que, mesmo para a galáxia mais próxima, o que 

conseguimos ver é a sua aparência quando nós ainda não existíamos enquanto espécie, quanto 

mais se forem galáxias distantes. Sendo assim, só porque sabemos da existência de uma nova 

galáxia poderemos considerá-la património cultural? Dificilmente. Mas se sim, então, de facto, 

tudo pode ser considerado património cultural. Mas então se tudo fosse património cultural este 

não definiria nada em particular. A expressão torna-se sem significado e, portanto, vazia e 

inútil. 
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A partir da remoção do fóssil da natureza, a influência da cultura sobre este pode alterar 

a perspetiva com que o fóssil passa a ser abordado.  

 

II.2 – O fóssil como objeto cultural  

Uma das autoras que melhor relaciona o objecto natural com a noção de cultura, e vai 

buscar um exemplo de um objeto extra terrestre, é Susan Pearce (1994) que usa uma rocha 

lunar para exemplificar e defender que todos os objectos, ainda que naturais, são cultura 

material porque provém de uma seleção. Pearce quer demonstrar, com uma rocha da lua, 

recolhida durante a missão Apolo 17, que esta se tornou em cultura material porque, através da 

sua seleção e exposição, tornou-se parte dos valores humanos. Segundo Pearce isto é verdade, 

tanto para esta rocha da lua, como para “milhões de peças de história natural nos museus”. A 

ideia cucial que transforma um objeto do mundo natural em cultura material é o ato humano 

de seleção, sendo que essa seleção envolve princípios contemporâneos. A autora refere-se tanto 

a objetos naturais desassociados do contexto natural – como seria um fóssil recolhido da 

escavação – como a todos os outros objetos naturais.  

Recorrendo a Laclou e Mouffe, Pearce (1994) afirma que chamar a um objeto como 

objeto natural é uma maneira de concebê-lo atendendo a um sistema classificatório, 

necessariamente humano. Se não existissem seres humanos na Terra, as pedras ainda 

existiriam, mas não seriam "pedras" porque não existiria mineralogia nem linguagem para as 

distinguir e classificar. 

«Todos os factos aparentemente "naturais" são na verdade factos discursivos, 

uma vez que a "natureza" não existe por si só, mas é o resultado de uma construção 

histórica e social.» (Pearce, 1994, 10). 

Claramente para Pearce, assim como para muitos outros autores, tudo parece ser cultural, 

tomando uma visão do mundo antropocêntrica. Mas esta visão, para este trabalho, não parece 

ter grande utilidade. Como já referido, se tudo for cultural este não define nada em particular 

e, mais uma vez, a expressão torna-se sem significado e, portanto, vazia e inútil. 

Um dos poucos autores, proveniente das ciencias sociais, a problematizar o conceito 

específico de fóssil é o filósofo francês Quentin Meillassoux (2006) na sua obra “Après la 

finitude”. Meillassoux refere que os objetos possuem o que ele chama qualidades primárias, 

que são inerentes ao objeto e independentes do receptor, definindo-as como todos os aspetos 



 O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO Simão Mateus 39 

do objetos que podem ser formulados em termos matemáticos. Para exemplificar a sua ideia 

chega a definir um arche-fossil, ou fossil-matter, que consiste em materiais indicadores da 

existência de uma realidade ancestral, definindo esta como qualquer ocorrência anterior ao 

surgimento da espécie humana (Meillassoux, 2009). Mas Meillassoux não quer definir o fóssil 

paleontológico nem a sua integração na noção de património. O autor tenta resolver a questão 

filosófica de como é que um ser humano pode definir um mundo, num mundo em que o ser 

humano ainda não existia, pondo em diálogo posições Kantianas e Cartesianas, numa tentativa 

de debater o Correlacionismo pos-Kant. Contudo, esta ideia de ser inconcebível pensar um 

mundo anterior ao ser humano, antes de este existir, é um problema resultante de uma visão 

profundamente antropocêntrica, contrária aos fundamentos da paleontologia – e ciências 

naturais – e na qual os paleontólogos não se reveem. Para a paleontologia, o ser humano é só 

mais uma espécie animal, com características muito particulares, sendo, a geologicamente mais 

relevante, a sua capacidade de alterar profundamente ecosistemas e paisagens que colonializa. 

A evolução da espécie humana é extremamente recente (mais uma vez, na dimensão geológica) 

mas não muito mais interessante do que a evolução das patas dos cavalos, dos molares dos 

mamíferos, das penas das aves ou da maxila dos peixes. Fazer depender a existência, ou 

consciência de algo, da espécie humana é tão correto como fazer dependê-la do aparecimento 

da atual osga Tarentola mauritanica, ou de uma libélula do carbonífero Meganeura, que viveu 

há cerca de 300 milhões de anos atrás. 

A ideia de que tudo é cultural porque provém de uma definição humana, necessáriamente 

cultural, tem uma solidez de uma chamada “verdade de La Palice”, de constatação do óbvio. 

Porém, a paleontologia atribuí um significado mais útil à expressão “cultural”, conferindo-lhe 

uma intenção humana ao objeto além da sua simples existência. A visão do fóssil, como mero 

objeto natural sem qualquer influência humana, só pode ser válida até à remoção do fóssil do 

sedimento, enquanto este é ainda apenas o resto de um organismo, resultante de um processo 

de preservação natural muito bem sucedido. 

Qualquer fóssil é estudado por um grupo de profissionais que estão necessariamente 

inseridos numa sociedade e numa determinada época. Não é a mesma coisa trabalhar num fóssil 

de Tyrannosaurus rex agora ou há 50 anos atrás, ou antes dos filmes do Jurassic Park.  

Importa, portanto, compreender como o fator cultural pode estar imbuído num fóssil. A 

presença cultural pode ser demonstrada através de diferentes perspetivas e procuramos diversos 

exemplos, portugueses e internacionais, com o intuíto de fazer face à resistência de alguns 
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profissionais dos fósseis em percepcioná-los como receptáculos de cultura. Mas ainda antes 

disso teremos de nos deter sobre o sentido da noção de cultura. A definição sugerida por 

Edward Burnett Tylor no seu livro Primitive Culture de 1874, subscreve uma acepção que viria 

a predominar até aos dias de hoje na disciplina de antropologia e, por sua influência, atualmente 

de forma mais generalizada nas outras ciências sociais. 

«A cultura ou civilização, num amplo sentido etnográfico, é um todo complexo 

que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costumes e quaisquer outras 

capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro da sociedade.» 

(Tylor, 1874, p. 1). 

O sentido geral e ambíguo entre cultura e civilização perdurou, apesar do conceito de 

cultura ter tido diversas versões e o conceito proposto por Tylor ter sido revisto e contestado 

em alguns pontos, dos quais destacamos os trabalhos de Alfred Kroeber e Clyde Kluckhohn 

(1952), Leslie White (1959) e Clifford Geertz (1973). Mas é esta ideia de cultura, enquanto 

conjunto de produtos, de práticas e significados, unidos num sentido identitário e partilhado 

por um grupo, na linha herdada de Tylor, a que este trabalho se refere quando usa a palavra 

“cultura” ou expressões dela derivadas.  

A partir do momento em que um fóssil é recolhido, começa a ser exercido sobre ele uma 

ação que está imbuída por um contexto cultural e sócio-político, que faz variar, por exemplo, 

as técnicas usadas, o tipo de adesivos (colas), ferramentas utilizadas ou os dados de colheita 

definidos como necessários, etc. Daremos alguns exemplos de técnicas condicionadas pelo 

fator temporal e/ou desenvolvimento tecnológico, e até religioso. Antigamente as colas eram 

mais “artesanais” e o seu uso menos cuidado. Atualmente, com a evolução tecnológica, deu-se 

a criação de adesivos, colas e consolidantes mais apropriados para a paleontologia, sendo 

reversíveis, com o mínimo de alteração de cor com a passagem do tempo e capazes de 

consolidar o osso/rocha por dentro ou colar rapidamente uma fratura antes que haja tempo de 

expansão da rocha. Assim, o uso de uma cola 

generalista, ou de uma cola apropriada (Figura 8), 

pode indicar uma cronologia na intervenção do 

paleontólogo sobre um fóssil. Um outro exemplo 

de novas tecnologias associadas à recolha de 

fósseis e informação complementar, é o uso de 

drones para documentar a vista abrangente da Figura 8: Colas e consolidantes específicos para a 

paleontologia ® Paleobond 
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escavação, ou a fotogrametria para obtermos modelos tridimensionais dos fósseis, esqueletos 

ou mesmo os locais de escavação.  

Posteriormente à fase de escavação e preparação, a ligação cultural ao fóssil dá-se 

também através da forma como é realizado o seu estudo. Antes de vir a público, através da 

exposição num museu ou da publicação num artigo científico, um fóssil é idealizado pelos 

investigadores que o trabalham, desde os paleontólogos, aos preparadores de laboratório, paleo 

ilustradores e museólogos, cada um procurando uma observação objetiva, segundo critérios 

mais ou menos restringidos pelos seus conhecimentos. Contudo podemos dizer que só quando 

o fóssil vem a público, ao conhecimento da comunidade, exposto e visitado numa exposição, é 

que começa a ser popularizado. Só então ele se poderá tornar um verdadeiro património 

cultural. A partir daí, os animais e plantas conhecidos através de fósseis podem ser ilustrados 

em forma de vida18 e os seus desenhos serem usados como veículos expositivos e também em 

merchandizing, podendo mesmo transformar-se em icons de um museu ou de uma localidade. 

Isto é particularmente evidente com alguns dinossauros e mega fauna cenozoica como mamutes 

e tigres dentes de sabre. A partir de 1993 e do filme Jurassic Park, de Steven Spielberg, os 

dinossauros começam a entrar na cultura popular, principalmente no imaginário infantil através 

dos seus brinquedos (Mitchell, 1998). 

Apesar dos fósseis em geral, e dos dinossauros em particular, não serem originados por 

qualquer atividade sóciocultural, algumas vezes tornam-se elementos identitários de uma 

comunidade. Esta pode tomá-los como símbolo ou marca, numa espécie de "Dysneificação" 

do seu território (Solà Morales, 1998). Há diversos exemplos, como Glenrock no Wyoming, o 

Estado menos populoso dos Estados Unidos da América, ou Peirópolis em Uberaba, no Brasil, 

ou a Lourinhã, em Portugal, localidade conhecida como a "Capital dos Dinossauros" (Kunzler 

& Oliveira, 2018). A temática dos dinossauros pode inclusivamente ter um papel importante 

na economia da zona, resgatando-a da "extinção", como aconteceu com Drumheller, na 

Província de Alberta, no Canadá (Grady, 2001). 

A apropriação da temática "dinossauro" pode revelar-se nas mais diversas formas de 

mobiliário urbano – como candeeiros, cadeiras de jardim, caixotes do lixo, parques infantis, 

etc; de arte urbana – como murais, rotundas, decoração de zonas comerciais; ou através dos 

 
18 Forma de vida é a expressão utilizada para a representação de animais como se estivessem vivos, com 

reconstituição anatómica de volume, textura, cor e postura. Regra geral aplica-se a animais (e plantas) que 

já se extinguiram há muitos anos, sem possibilidade de deixarem registo fotográfico e que só se conhecem 

partes do organismo. 
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próprios nomes de estabelecimentos comerciais e associações que passam a incorporar o 

prefixo dino- ou o sufixo -sauro. Na Figura 9 exemplificamos como, na Lourinhã, a temática 

dos dinossauros foi apropriada pela população e entidades autárquicas. De a a d, arte urbana: 

a: Painel mural; b: Sinalética rodoviária; c: Calçada portuguesa, d: Estátuas em rotunda; de e a 

f, equipamento urbano, e: parque infantil, f: totem de informação turística. De g a i, uso 

autárquico: g: decoração de autocarro da Câmara Municipal da Lourinhã; h: logótipo da 

Câmara Municipal da Lourinhã; i: placa toponímica de rua em Porto Dinheiro, Lourinhã. De j 

a m, logótipos de instituições: j: centro de inspeção de veículos da Lourinhã; k: agência de 

turismo da Lourinhã; l: Cartódromo da Lourinhã; m: Rádio Clube da Lourinhã. De n a s, 

restauração: n: aguardente “jurássica” da Lourinhã; o: peixaria da Lourinhã; p: chocolates da 

Lourinhã; q: padaria da Lourinhã; r: ementa turística de um restaurante na Lourinhã; s: gelataria 

na Praia da Areia Branca, Lourinhã; t: establecimento de venda de artigos para manualidades 

e artes plásticas; u: decoração de cancela na Peralta, Lourinhã; v: decoração urbana de 

pastelaria na Lourinhã; w: ervanária na Lourinhã; x: minimercado na Lourinhã; y: sinalética 

para alojamento local; z: totem de fábrica de rações na Lourinhã. 
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A maioria dos paleontólogos, nas descrições de fósseis que fazem, não dispendem muito 

texto a fazer a contextualização cultural ou sócio-política do fóssil, as condições da sua 

descoberta e da sua recolha. Essa descrição, quando existe, ocupa pouco mais do que uma linha 

ou um pequeno parágrafo. Os seu artigos académicos costumam ser  meramente anatómicos e 

Figura 9: A presença da temática dos dinossauros na Lourinhã. 
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taxonómicos. Um fóssil contém ou não contém uma dada característica que é convertida numa 

matriz e, consequentemente, o organismo entra, ou não, num grupo taxonómico. É isso que 

preocupa a análise de um paleontólogo. 

Pode-se até dizer que os artigos dedicados à descrição de fósseis e novas espécies evitam 

muitas vezes a temática da culturalização do fóssil. A contextualização cultural dos fósseis e 

os seus achados são frequentemente ignorados. Em congressos de paleontologia é incomum 

existirem espaços para qualquer discussão de trabalhos sobre a “etnografia” paleontológica. 

Regra geral, os temas de um encontro científico apresentam-se organizados por cronologia: 

sessão de paleozoico, mesozoico ou cenozoico; por taxonomia: paleobotânica, 

micropaleontologia, invertebrados, vertebrados, répteis mesozoicos ou mamíferos; ou por 

disciplinas/ciências: evolução, tafonomia, estratigrafia, icnofósseis, novas tecnologias, entre 

outros. Raramente se encontram sessões dedicadas à preparação dos fósseis, à paleoarte, à 

gestão de coleções, ou à história da paleontologia. 

Durante a investigação para esta tese procurou-se sondar junto de alguns jovens 

paleontólogos se se lembravam de algun artigo com contextualização cultural dos fósseis e seus 

achados. A resposta imediata foi sempre a incapacidade de identificar algum. Esta tendência 

não provará desconhecimento da parte dos palentólogos pelo assunto mas, antes, a pouca 

relevância que lhe reconhecem. Por este motivo, a questão merece alguma atenção, já que 

conseguimos identificar alguns artigos de paleontologia que trabalham a parte cultural e 

etnográfica da paleontologia. 

Foi possível detetar a existência de artigos que abordam o fóssil, ou a paleontologia, 

numa perpectiva histórica, distinta da mera descrição anatómica, taxonómica e geológica. 

Encontramos, por exemplo, artigos que fazem uma revisão histórica das coleções portuguesas, 

abordando o contexto sócio-político e/ou cultural da sua coleta, incorporação e respetivos 

investigadores associados (Antunes & Balbino, 2010, Callapez et al., 2010, Callapez et al., 

2014, Mateus, O., 2010, Mateus S., 2018, Schemm-Gregory & Henriques, 2012, Schemm-

Gregory & Henriques, 2014).  

Há também artigos biográficos dedicados a figuras eminentes da paleontologia como, no 

caso de Portugal, Wenceslau de Lima (1858 – 1919) (Carrington da Costa, 1958, Simões, 

1924); Carríngton da Costa (1891 – 1982) (Teixeira, 1962, Soares, 2009); Carlos Teixeira 

(1910 – 1982) (Gonçalves, 1986); ou Georges Zbyszewski (1909 – 1999) (Soares de Carvalho 

& Cardoso, 1999, Teixeira, 1979). Como exemplos biográficos de paleontólogos estrangeiros 
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temos os de Othniel Charles Marsh (1831 – 1899) e  Edward Drinker Cope (1840 –1897), os 

dois protagonistas da famosa Guerra dos Ossos19 (Preston, 1986, Romer, 1964); Charles 

Hazelius Sternberg (1850 –1943) (Preston, 1986, Sternberg, 1909); e John Bell Hatcher (1861  

–1904) (Dingus, 2018), atores menos relevantes da contenda da Guerra dos Ossos, mas com 

descobertas pessoais importantes.  

De todos os nomes de referência que estão ligados à paleontologia há um que se destaca 

no imaginário cultural: Roy Chapman (1884 – 1960). Trata-se de um explorador americano 

que se destacou na procura de fósseis na 

região do deserto de Gobi, na Mongólia 

(Figura 10)20, e que veio a ser diretor do 

Museu Americano de História Natural, em 

New York, (Andrews, 2013, Gallenkamp , 

2002). A figura de Roy Chapman é a 

imagem inspiradora da personagem Indiana 

Jones, que faz parte do imaginário 

aventureiro da sociedade ocidental das 

últimas décadas (Preston, 1986).  

Outros nomes de referência que são também marcos biográficos na paleontologia são os 

dos paleontólogos George Gaylord Simpson (1902 – 1984) (Laport, 2000) e Alfred Sherwood 

Romer (1894 – 1973) (Colbert, 1982, Westoll & Parrington, 1975), ambos associados a um dos 

maiores prémios da investigação paleontológica, a medalha Romer-Simpson, atribuída pela 

Socidade de Paleontologia de Vertebrados. Barnum Brown (1873 – 1963) é outro nome de 

referência da paleontologia, sendo ele quem descobre o primeiro Tyrannosaurus rex (Bird, 

1985, Dingus & Norell, 2011, Preston, 1986). Destacamos ainda outros dois casos exemplares. 

Um é o trabalho de Mary Anning (1799 – 1847), uma mulher que se notabilizou pelos seus 

achados paleontológicos num mundo dominado pelos homens e pela ciência masculinizada 

(Emling, 2009, Pierce, 2006). O outro é um trabalho autobiográfico do paleontólogo Geerat 

Vermeij (1946 –     ), um  paleontólogo malacólogo, natural da Holanda, que se tornou invisual 

 
19 A Guerra dos Ossos (Bones War), foi um período particularmente competitivo na colheita de fósseis que 

tinha como protagonistas: Marsh, da Academia de Ciências Naturais de Filadélfia, e Cope, do Museu de 

História Natural de Peabody, em Yale. Os dois paleontólogos não se inibiram de sabotar as escavações do 

adversário recorrendo a subornos, roubos, espionagem e até destruição de fósseis e de jazídas. 

20 Imagem retirada de https://www.amnh.org/about-the-museum/richard-gilder-center-for-science-education-

and-innovation/science-at-the-museum a 27/01/2019. 

Figura 10: Roy Chapman Andrews e Walter Granger extraem 

ovos de dinossauro do deserto da Mongolia, 1928 
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durante a infância, o que não o impediu de se tornar uma das referências em gastrópodes. 

Atualmente é professor na Universidade Californiana de Davis (Vermeij, 1996).  

Outros trabalhos que cruzam a paleontologia com dimensões culturais abordam a 

chamada paleoarte. A paleoarte são as formas artísticas que ilustram fósseis ou organismos 

prehistóricos, socorrendo-se das evidências paleontológicas e com o propósito de divulgação 

científica. A paleontologia, trabalhando com organismos extintos, tem de se socorrer de 

paleoartistas para representar o organismo em forma de vida, ao contrário de outras ciências 

biológicas que ainda podem fotografar ou filmar o objeto de estudo. Por muito que um 

Tyrannosaurus rex possa parecer realista num filme do Jurassic Park, a imagem dele não deixa 

de ser uma ilustração, ou modelagem digital, muito bem conseguida, mas não é 

verdadeiramente uma filmagem do animal em si. Essas representações pictóricas, ou a 

paleoarte, têm assim uma importância que é menos significativa noutras disciplinas biológicas. 

Um leão, um cachalote, uma formiga ou um ginkgo podem ser fotografados, não requerem 

interpretação artistica para serem representados. Mesmo nas disciplinas da paleogeologia, o 

trabalho do paleoartista é crucial. As representações das camadas da Terra, ou as posições dos 

antigos continentes são, mais uma vez, ilustrações especializadas e não fotografias de um 

qualquer satélite tiradas para a Terra há vários milhões de anos (Mateus, S. 2017). Não existem 

filmagens do cometa a dirigir-se e a chocar com a Terra há 66 milhões de anos. Essas imagens 

que vemos em todos os documentários sobre a vida dos dinossauros são desenhos animados 

hiperrealistas.  

Portanto, uma área central onde a paleontologia recebe mais influências culturais está 

ligada ao imaginário e à representação gráfica dos organismos, sendo centrais os paleoartistas. 

Destacam-se os trabalhos pioneiros de ilustradores ligados à paleontologia: Arthur Lake21 

(1844-1917) (Honda & Simmons, 2009), Charles Knight22 (1874 – 1953) (Milner, 2012) ou 

Rudolph Franz Zallinger (1919 –1995). Este último foi um paleoartista austro-russo, 

naturalizado norte americano, que pintou o famoso mural da Idade dos Répteis (Figura 11), de 

1974, no Museu Peabody de História Natural, da Universidade de Yale (Volpe, 2010). Trata-

 
21 Arthur Lake (1844-1917) foi um geólogo norte americano que participou em escavações paleontológicas 

tendo-se distinguido pelas ilustrações produzidas que representavam as escavações e as formações 

geológicas. 

22 Charles Knight (1874-1953) foi um paleoartista responsável pela ilustração de muitos animais icónicos que 

estavam a ser descobertos na altura, como por exemplo o Brontosaurus. Muitas das ilustrações de 

dinossauros dos livros da primeira metade do século XX são dele. 



 O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO Simão Mateus 47 

se de um mural de 33 metros que tem para a paleontologia um simbolismo comparável à última 

ceia de Leonardo da Vinci, ou dos frescos de Michelangelo na Capela Sistina. 

 

Figura 11: Age of Reptiles, Zallinger, 1974. A pintura representa a fauna e flora mais icónica do mesozoico desdo o início do 

Triasico a fim do Cretácico. 

 

Um outro caso dedicado à imagem, mas agora fotográfica, é o trabalho sobre as primeiras 

fotografias de escavações de dinossauros na Europa feitas por Savalle, em 1898 (Lepage et al., 

2018). 

Um exemplo de fóssil português que ficou ligado à paleoarte foi o do Torvosaurus 

gurneyi (Hendrickx & Mateus, O., 2014b), cujo epíteto específico gurneyi, faz referência a 

James Gurney (1958 –    ), o paleoartista autor de Dinotopia, o mundo fantástico e de fantasia, 

onde a sociedade dos humanos coexiste com uma sociedade de dinossauros, ou répteis 

mesozoicos, em que estes têm características antrópicas, como decorarem-se, falarem, 

escreverem, e possuirem uma organização social.  

Outro exemplo de um fóssil português com uma ligação à dimensão cultural, desta vez 

fora do âmbito da paleoarte, é o crinoide Delgadocrinus oportovinum (Ausich et al., 2007) em 

cuja designação é bem patente a referência à região do Porto e ao seu vinho. 

Os trabalhos que descrevem as exposições de paleontologia são encontrados 

maioritariamente nos livros-guias de museu, como por exemplo do Museu de História Natural 

de Paris (Vives et Colin-Fromont, 2012), de Londres (Janson-Smith, 2009), de Berlim (VVAA, 

2013), de Milão (Alessandrello et al., 2008), de Veneza (Bon et al., 2012), do Instituto Real de 

Ciências Naturais da Bélgica (Degueldre, 2009), ou o Museu Nacional de Ciências Naturais de 

Madrid (Sánchez & Sáez, 2013). Alguns destes livros-guias são temáticos, sobre, por exemplo, 

a história da terra (Ramalho, 2010) ou o grupo de animais que se apresentam na exposição.  

Alguns textos abordam as jazidas, ou regiões fossilíferas, como base das coleções que 

alimentaram os museus, como, em Portugal, a Mina da Guimarota, em Leiria (Krebs, 2000, 

Krebs & Schwarz, 2000), o anticlinal de Valongo (Couto & Lourenço, 2011), ou as trilobites 
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de Canelas (Figueiredo, 2011). Fora de Portugal temos os exemplos no Estado de Wyoming, 

nos EUA (Big Horn Foundation, 2015), ou de Green River (Grande, 2013). 

Outros trabalhos que abordam os fósseis numa perspetiva da história das suas descobertas 

e contextos culturais em que ocorreram, são os livros vulgarmente designados como de 

divulgação científica. Alguns são bastante generalistas, como o best seller “Breve História de 

Quase Tudo” de Bill Bryson (Bryson, 2009), mas outros são mais específicos para a 

paleontologia, contando a história dos fósseis (Gayrard, 1987), ou dos dinossauros e abordando 

os seus achados e contextos culturais em que ocorreram (Brusatte, 2018, Leglu & Mallaval, 

1999).  

Aqui há que destacar uma coleção exemplar de cinco volumes, as coleções de 

paleontologia de Espanha, denominada “Rutas por Museos y Colecciones de Paleontología”, 

organizada por Ángela Buscalioni (Buscalioni, 2005 (1), 2005 (2), 2006, 2007, 2009). 

Fora do ambito da divulgação científica há que destacar três romances de aventura que 

tiveram um papel fundamental no culto dos dinossauros e na presença deles no imaginário 

global (Mateus, S., 2014, Mitchel, 1998). São livros que se destacam por trazer para o 

imaginário popular as figuras dos dinossauros: “A Viagem ao Centro da Terra”, de Julio Verne 

(1864), aborda alguns dos animais icónicos que haviam sido descritos poucos anos antes e que 

Verne descreve ainda como “ante-diluvianos”. Arthur Conan Doyle, que se notabilizou pelos 

romances policiais e pela figura do Sherlock Holmes, escreveu o “Mundo Perdido” como um 

planalto inacessível onde os répteis mesozoicos coabitam com primatas próximos dos humanos 

(Doyle, 1912). Mais recentemente, Michael Crichton (1990) usa o livro “Jurassic Park” para 

questionar os limites da ciência e da clonagem, servindo de inspiração a Steven Spielberg. 

Todos estes livros foram impactantes no seu tempo e deram origem a múltiplos filmes. Só as 

versões mais literais da “Viagem ao Centro da Terra” deram três filmes, dirigidos por Henry 

Levin em 1959, por Juan Piquer Simón em 1977, e por Eric Brevig em 2008. Aqui não estão 

contabilizadas as adaptações a filmes de animação ou sequelas já muito longe da história 

original. Quanto ao “Mundo Perdido”, os cinco filmes homónimos foram dirigidos por Harry 

Hoyt em 1925, por Irwin Allen em 1960, por Timothy Bond em 1992, por Bob Keen em 1998, 

e por Stuart Orme em 2001, em plena época da sequela Jurassic Park. Em todos estes casos há 

que destacar que o foco da atenção foram os dinossauros, ou os répteis mesozoicos (visto 

existirem animais que não são dinossauros) e não os fósseis em si. Isto é, continuamos a 
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conhecer melhor o Tyrannosaurus rex, os Velociraptores, ou o Spinosaurus, do que os fósseis 

que lhes deram origem, onde estão, ou a sua história.  

Percebemos então que se pode olhar para o fóssil como um produto natural, sem qualquer 

possível influência humana, mas que, o mesmo fóssil, pode também adquirir uma dimensão 

cultural que absorveu características de 

determinada sociedade, cultura, dentro de um 

contexto socio-político intrinsecamente 

humano. O próprio fóssil pode originar 

referências culturais importantes e mesmo 

gerar benifícios económicos. Um dos 

exemplos de um fóssil claramente gerador de 

recursos financeiros é o Archaeopteryx 

lithographica, de Berlim. Este exemplar é o 

fóssil mais famoso do mundo (Figura 12). 

Pode não se conhecer o Archaeopteryx, que é 

o nome do dinossauro fossilizado na placa, 

mas quase toda a gente reconhece a imagem 

do fóssil, já o viu algures, num documentário, 

num livro ou num objeto de merchandising.  

Aqui há que distinguir a noção de fóssil da de dinossauro. O Tyrannosaurus rex é o 

dinossauro mais famoso do mundo. Todas as crianças já ouviram falar dele. Mas outra coisa é 

conhecerem um fóssil dele, um espécime fossilizado de Tyrannosaurus. A Sue, um dos 

esqueletos fósseis T. rex mais famosos, descoberto em 1990 por Sue Hendrickson, é um 

esqueleto com uma completude próxima dos 90%, atualmente no Field Museum of Natural 

History, em Chicago, Illinois, EUA. Mas esse esqueleto, esse T. rex em particular, não é famoso 

globalmente, ou, pelo menos, ao nível da Europa. Dificilmente o público leigo dirá "já ouvi 

falar dele" (da T. rex Sue) ou já a vi num livro. Por outro lado, o Archaeopteryx lithographica, 

de Berlim, aparece representado em quase todos os manuais escolares de ciências naturais e 

em todos os que falam da evolução e dos seus "fósseis de transição", como apresentando 

características de dois grupos que se consideravam anteriormente distintos. 

Uma das questões mais relevantes que então se coloca é a seguinte: 

A partir de quando o fóssil absorve influências culturais? 

Figura 12: Archaeopteryx lithographica (fonte: 

wikimedia commons) 
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Já dissemos que, até à remoção do fóssil da natureza, o resto do organismo passou por 

uma série de processos completamente naturais, fora da influência do ser humano e de qualquer 

influência cultural. Mas após o manuseamento do fóssil este incorpora dimensões e 

informações que derivam de uma determinada realidade cultural, inserida numa sociedade e 

num tempo sócio-político específico. O próprio fóssil vai originar informação que altera o 

imaginário cultural e gera história, mais dentro da área da paleontologia mas, algumas vezes, 

extrapolando esta e tendo implicações globais. A partir daí, e só então, o fóssil pode passar a 

ser considerado como um potencial elemento do património cultural. 

 

 

II.3 – Definições de património paleontológico 

Em termos da definição do fóssil como património, a sua assunção como parte do 

património cultural ou natural é complexa e, como já referido, a sua aceitação depende da 

formação académica dos investigadores. Como ponto de partida podemos usar uma noção de 

património com que muitos investigadores convivem próxima daquela que se encontra num 

dicionário comum: 

Património (substantivo masculino): (…) bem, ou conjunto de bens, de natureza 

material ou imaterial, de reconhecido interesse (cultural, histórico, ambiental, etc.) 

para determinada região, país, etc.23 

Esta definição, generalista, pode ser usada como ponto de partida para nos aproximarmos 

da ideia de património com que os paleontólogos trabalham. 

Muitos dos textos sobre o conceito de património são profundamente antropocêntricos, 

quem sabe se fruto da área de onde vêm os investigadores, das ciências sociais. Partem de 

exemplos de bens históricos, etnográficos, arquitetónicos ou artísticos, entre outros de criação 

humana e neles se baseiam para a defesa de uma definição de património como unicamente 

cultural, nunca abordando exemplos de bens não antropogénicos, como geológicos ou 

genéticos (Kaplan, 2006, Peralta & Anico, 2006, Torrico, 2006,).  

 
23 Retirado de Dicionário infopédia da Língua Portuguesa. Porto: Porto Editora, 2003-2018. Em 

https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/património [consulta realizada a 25-05- 2018]. 
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Voltando à questão do fóssil enquanto património, Peralta e Anico (2006) abordam o 

património como conceito com uma forte ligação à identidade e, por sua vez, com a cultura, 

mas não sendo o mesmo que cultura. Durante a exposição, apesar das autoras defenderem o 

património como algo «sempre cultural, pois faz parte de uma cultura enquanto representação 

metonímica da mesma», pois o património implica a seleção e atribuição de valor a alguns 

elementos culturais. Durante o seu texto, Peralta e Anico (2006) não abordam outras 

possibilidades de conceitos de património, como alguns exemplos de património natural, mas 

defendem que o património é plural e não pode estar preso a uma definição de "textos culturais" 

e de "instituições que reclamem monopólios de significado", dando abertura a diferentes 

interpretações, atendendo ao contexto da atribuição de significado. 

«No contexto das sociedades contemporâneas, não é possível conceber que a 

atribuição de significado dependa da oficialização de "textos" culturais ou de 

qualquer instituição que reclame o monopólio de significado. Neste sentido, o 

património, enquanto "texto" cultural, tem de ser hoje conceptualizado como um 

campo onde se articulam os mais variados interesses, um espaço de confluência 

entre valores e aspirações e um lugar de contestação entre versões identitárias. 

Não há, portanto, um património único e unívoco. Existe uma pluralidade de 

patrimónios, em permanente reconfiguração, tal como são múltiplas e plurais as 

identidades por eles veiculadas» (Peralta & Anico, 2006, 4) 

Alguns autores trabalham com definições de património mais dirigidas aos museus de 

ciência (Granato & Lourenço, 2011, Kunzlet et al., 2014b) usando a expressão património 

cultural da ciência e tecnologia ou “simplesmente” o património científico (Lourenço & 

Wilson, 2013). 

Mencionando objetos naturais, assim como antropológicos, como os instrumentos 

científicos, Granato e Lourenço (2011) já vão incluir os fósseis numa secção do património que 

se encontra descrita como património cultural da ciência e tecnologia (C&T). Esta acaba por 

ser uma noção mais próxima, e útil, à paleontologia e aos seus fósseis, olhando-os, no essencial, 

como meios de investigação. 

«Incluem-se no conjunto de bens do património cultural de C&T todos aqueles 

conjuntos de itens que foram utilizados em pesquisa científica ou de 

desenvolvimento tecnológico. Assim, devem ser consideradas como parte desse 

património as coleções arqueológicas, etnográficas e das ciências biológicas e da 
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terra, nomeadamente mineralógicas, geológicas, botânicas, zoológicas e 

paleontológicas utilizadas para esse fim.» (Granato & Lourenço, 2011, 89). 

Estes autores acabam por ir mais além do que somente as coleções paleontológicas, 

focando-nos no nosso tema específico, eles vão incluir todos os objetos da investigação 

científica, sejam eles produzidos pelo ser humano e com influência cultural, ou não, como é o 

caso dos fósseis.  

«O património cultural da C&T inclui o conhecimento científico e tecnológico 

produzido pelo homem, além de todos aqueles objetos (inclusive documentos em 

suporte de papel), utilizados em laboratórios, as coleções arqueológicas, 

etnográficas e espécimes das coleções biológicas e da terra, que são testemunhos 

dos processos científicos e do desenvolvimento tecnológico» (Granato & Lourenço, 

2011, 90). 

Esta visão de património cultural, ainda que da ciência e tecnologia, onde os fósseis se 

encontram incluidos e mencionados, é bastante mais próxima dos investigadores das ciências 

naturais. Não fazendo uma distinção entre itens naturais e objetos de produção humana, 

justifica, pelo uso científico das coleções naturais e dos objetos que as trabalham, a sua 

aglutinação no património cultural da ciência e tecnologia. 

Outras definições de património, com investigadores não pertencentes às ciências sociais, 

e mais próximas da paleontologia, como da ProGEO, Associação Europeia para a Conservação 

do Património Geológico, definem o património independentemente da questão cultural: 

«O património geológico compreende as ocorrências naturais de elementos da 

geodiversidade – os geossítios – que possuem excepcional valor científico.24» 

Esta definição não quer dizer que a ideia de património não possa ser uma construção 

simbólica, mas a sua origem não é definida como tendo de ser cultural, ligada ao ser humano, 

afastando-o, portanto, de uma visão antropocêntrica. 

No seio da paleontologia vemos a palavra de património usada em associação com 

diversos adjetivos para referir várias tipologias de património, como por exemplo património 

geológico, património mineralógico, património arqueológico, património natural, além do 

próprio património paleontológico (Bruno et al., 2014, Cabrol & Mangin, 2008, Carcavilla et 

 
24 Retirado de <http://geossitios.progeo.pt/simple.php?menuID=2>. [consulta realizada em 8/12/2016]. 
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al., 2009, Fuertes-Gutiérrez, Fernández-Martínez, 2010, Fuertes-Gutiérrez et al., 2015, 

Henrique & Reis, 2015, Nazaruddin & Othman, 2014, Percival, 2014, Popa et al., 2010, Santos 

et al., 1998, Stevanović, 2014, Sallam et al., 2018).   

A utilização do termo património em associação às ciências da terra, como património 

natural, é recorrente, como mostram algumas da bibliografias exemplificativas: Austrália 

(Percival, 2014), Egipto (Sallam et al., 2018), Espanha (Carcavilla et al., 2009, Fuertes-

Gutiérrez, Fernández-Martínez, 2010, Fuertes-Gutiérrez et al., 2015), França (Cabrol & 

Mangin, 2008), Malasia (Nazaruddin & Othman, 2014), Portugal (Santos et al., 1998), 

Roménia (Popa et al., 2010), Sérvia (Stevanović, 2014). Já outros artigos estabelecem uma 

distinção entre o património natural e o património cultural (Cabrol & Mangin, 2008, Fuertes-

Gutiérrez, Fernández-Martínez, 2010, Fuertes-Gutiérrez et al., 2015, Nazaruddin & Othman, 

2014, Popa et al., 2010). Em concreto, Cabrol e Mangin (2008), num artigo sobre o património 

cársico de França referem a distinção na lei entre o património natural e o património cultural. 

Se é verdade que todos estes autores são técnicos nas suas áreas de especialidade e que 

trabalham com os objetos do património paleontológico, não é menos verdade que não 

costumam teorizar sobre o conceito de património per se. De um modo geral, estes autores 

parecem usar o termo património enquanto património natural e apenas abordar a noção de 

património cultural quando a propósito de comentários referentes à legislação e à proteção do 

património.  

Ao nível da noção de património cultural, cada vez mais é criticada a posição de ver o 

património como algo essencializado, automaticamente existente, ganhando relevo a ideia do 

património ser algo que precisa de ser atribuído. Ora a noção de património natural não atende 

a esta atribuição, vê o património como algo inerente aos próprios bens. 

Aceitando então a possibilidade de que o conceito de património pode ser plural, muito 

dependendo da origem deste e da função a que se quer atender através dele, quando, nesta tese, 

nos referimos a património, este não tem de ser necessariamente cultural. Estaremo-nos a 

referir um conjunto de bens, de origem natural ou humana, de reconhecido interesse e valor 

(científico, histórico, cultural, social, etc). 

A maioria dos paleontólogos trabalha com métodos de verificação, procurando 

identificar o objeto de estudo. Que características possui ou não possui, o que ele é, ou não é, 

tentando definir o que se pode concluir do fóssil e o que não se pode pressupor deste. Partem 

da génese do fóssil como algo acultural e assumem esse estado durante todo o estudo. É uma 
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abordagem à luz do paradigma positivista ou pós-positivista. O investigador assume-se como 

uma entidade independente do fóssil, incapaz de o influenciar e capaz de o avaliar 

objetivamente. A sua pretenção é extrair a "verdade" do fóssil, ou “descobrir” o que não se 

pode concluir a partir do objeto de estudo (Guba & Lincoln, 2013). 

Pelo contrário, os especialistas em património cultural incorporam noções e 

metodologias assentes nos paradigmas sociocrítico e construtivista. A realidade do objeto é 

moldada e afetada pelos valores sociais e culturais, assim como por fatores económicos ou de 

género. O investigador e o objeto de estudo estão intimamente ligados e influenciam-se 

mutuamente (Guba & Lincoln, 2013). 

Assim, é a assunção de diferentes paradigmas epistemológicos, por parte de diferentes 

investigadores, que determina a que património o fóssil "pertence". Antes de avançar nesta 

questão é necessário conhecermos as atuais definições de património usadas em documentos 

estruturantes e nas leis portuguesas.  

Entre as definições de património usadas pelo ICOMOS, o Documento de Nara sobre a 

Autenticidade25 (ICOMOS, 1994) aborda o património cultural do seguinte modo:  

«A responsabilidade pelo património cultural e pela sua gestão pertence, em 

primeiro lugar, à comunidade cultural que o gerou e a cujo cuidado ficou» 

(ICOMOS, 1994, 2).  

Ora, a hominização desenvolveu-se no Pleistoceno, dando lugar no Holoceno ao único 

descendente do género Homo que conhecemos hoje: nós próprios. Durante todo este período, 

que à escala geológica é muito reduzido, o ser humano pouco interagiu com a maioria das 

espécies que fossilizaram, tendo ele próprio fossilizado muito rara e esparsamente. Por outro 

lado, o Pleistoceno, que começou à 2,58 milhões de anos, corresponde cronologicamente a 

menos 0,5% do Fanerozoico, o Eon do qual obtemos fósseis, existente desde à 541 milhões de 

anos. O que quer dizer que a capacidade do ser humano ter gerado e criado fósseis ronda valores 

muito baixos, além de que os próprio fósseis resultaram, 99,99% dos casos, de situações onde 

o ser humano não existia. Isto quer dizer que dificilmente se pode associar comunidades 

culturais a restos fossilíferos. 

 
25 Fonte: https://www.culturanorte.pt/fotos/editor2/1994-declaracao_de_nara_sobre_autenticidade-icomos.pdf 
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O documento Nara+20 (ICOMOS, 2014) não expande a conceção de património para 

áreas fora do conceito de cultura humana definida 20 anos antes.  

Em 2008, a Resolução da Assembleia da República (Diário da República, 2008) define 

o Valor do Património Cultural, no seu Artigo 2º, Definições, alínea a): 

«O património cultural constitui um conjunto de recursos herdados do 

passado que as pessoas identificam (…) como um reflexo e expressão dos seus 

valores, crenças, saberes e tradições em permanente evolução. Inclui todos os 

aspectos do meio ambiente resultantes da interacção entre as pessoas e os lugares 

através do tempo.»  

Mais uma vez, "99,99%" dos fósseis não resultam da interação humana. Como já 

mencionado, a larga maioria dos fósseis resultam da morte de seres anteriores à existência de 

humanos e, logo, não podem ser expressões de valores, crenças, saberes e tradições. Sob uma 

prespectiva positivista, os fósseis são, objectivamente, itens não culturais. 

Mas essa não é a posição da resolução da Assembleia da República e dos diversos 

documentos do Conselho Europeu a que se reporta, nomeadamente a Convenção Cultural da 

Europa (1954), Convenção Para a Proteção do Património Arquitetónico Europeu (1985), 

Convenção Europeia Para a Proteção do Património Arqueológico (1992, review) e a 

Convenção Europeia da Paisagem (2000) (Diário da República, 2008). Todos estes 

documentos26 têm subjacentes a noção de património cultural. 

Há, contudo, outra documentação em que a paleontologia é atendida. Na ProGEO, 

Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico, este é definido nos 

seguintes termos: 

«O património geológico compreende as ocorrências naturais de elementos 

da geodiversidade – os geossítios – que possuem excepcional valor científico. 

Trata-se de locais onde os minerais, as rochas, os fósseis, os solos ou as geoformas 

possuem características próprias que nos permitem conhecer a história geológica 

do nosso planeta. Os geossítios, para além de terem um valor científico, podem 

 
26 European Cultural Convention, Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, 

European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage e European Landscape 

Convention, respetivamente. 



56 Simão Mateus O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO 

igualmente ter um valor educativo e turístico, cujo uso sustentado deve ser 

promovido para usufruto da sociedade.27» 

Neste caso a inclusão dos fósseis como fazendo parte de património geológico já faz 

sentido à luz da leitura clássica da paleontologia como um ramo da geologia. 

A mesma Associação define a geoconservação inserindo nela a protecção dos fósseis.  

«A geoconservação consiste na protecção do património geológico 

promovendo, simultaneamente, o uso racional desta componente não viva do 

património natural. Os exemplos excepcionais de elementos da geodiversidade 

podem enfrentar diversos tipos de ameaças resultantes, quer de processos naturais, 

quer de intervenções humanas (como por exemplo o roubo e comércio ilegal de 

minerais e fósseis; vandalismo; mineração; ausência de legislação adequada; 

etc.). A geoconservação constitui, hoje, uma das especialidades emergentes que se 

desenvolve no âmbito das Ciências da Terra. Ela compreende diversas etapas que 

passam pela inventariação, caracterização, classificação, conservação e 

divulgação dos geossítios.28» 

A lei 107/2001, a vulgarmente conhecida como Lei de Base do Património Cultural, 

considera a paleontologia como uma ciência que cabe no “conceito e âmbito de património 

cultural”:  

«Artº 2º – Conceito e âmbito de património cultural 

3. O interesse cultural relevante, designadamente histórico, paleontológico, 

arqueológico, arquitectónico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, 

científico, social, industrial ou técnico, dos bens que integram o património 

cultural refletirá valores de memória, antiguidade, autenticidade, originalidade, 

raridade, singularidade ou exemplariedade.29»  

Como vimos, adotando uma abordagem positivista, a mais usada pelos paleontólogos e 

outros investigadores das ciências naturais, deixa de ser pertinente atender ao processo de 

 
27 Retirado de <http://geossitios.progeo.pt/simple.php?menuID=2>. [consulta realizada em 8/12/2016]. Destaque 

nosso. 
28 Idem. Destaque nosso. 
29 Idem. Destaque nosso. 
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construção social do património paleontológico, se bem que seja essa a ideia subjacente à noção 

de património cultural.  

A expressão "património paleontológico" volta a aparecer, agora ao lado do património 

arqueológico, no capítulo II: 

«Artº 74º – Conceito e âmbito do património arqueológico e paleontológico 

1 – Integram o património arqueológico e paleontológico todos os vestígios, 

bens e outros indícios da evolução do planeta, da vida e dos seres humanos: 

b) Cuja principal fonte de informação seja constituída por escavações, 

prospecções, descobertas ou outros métodos de pesquisa relacionados com o ser 

humano e o ambiente que o rodeia.» (Diário da República, 2001) 

Percebemos então que as definições de património, usadas na discussão do conceito per 

si, procuram referir como bens patrimoniais em exclusivo os resultantes da dimensão humana, 

o que chega a impossibilitar que seja incluido na definição o chamado património natural, 

embora a própria definição pretenda ser abrangente.  

Uma definição de património que não imponha uma origem humana a todo o bem 

patrimonial, e aceite o património natural como um seu componente igualmente válido, poderá 

vir a ser mais útil para os investigadores dos bens que constituem esse património, neste caso, 

os fósseis, o que contribuiria para a construção de legislação mais correta e eficaz, como 

veremos de seguida. 

Face ao debatido, propomos a seguinte definição para património paleontológico: 

O património paleontológico é o conjunto de bens ligados à paleontologia que 

possuem reconhecido valor científico, histórico, cultural, turístico, etc, para 

determinada região ou país.  

Podem-se considerar como elementos primários do património paleontológico, 

os fósseis, elementos naturais que constituem vestígios e indícios da evolução da 

vida no planeta e, como elementos secundários do património paleontológico, o 

conjunto de bens associados à pesquisa científica paleontológica, como os objetos 

utilizados em prospeção, escavações, laboratório, preparação, incluindo notas de 

campo, ilustrações, amostras e todos os demais itens que tenham servido para a 

construção do conhecimento científico.  
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Pode também considerar-se património paleontológico locais onde os fósseis 

possuem características próprias que nos permitem conhecer acontecimentos 

particulares da história geológica do nosso planeta, como trilhos de icnofósseis, 

mortandades em massa, extinções, limites estratigráficos, preservações 

excepcionais, entre outros. 

O património paleontológico de excepção é o conjunto de bens que, pela sua 

natureza e raridade, se destacam possuindo um valor científico excepcional, muitas 

vezes únicos, como fósseis descritores de espécies (fósseis tipo), preservações raras 

ou fósseis com um grau de completude inigualáveis. 

Compreende-se como património paleontológico português os fósseis 

descobertos no território português – composto pelo continente, ilhas e águas 

territoriais – independentemente de quem detenha a posse e/ou propriedade dos 

fósseis e independentemente de estes se encontrarem ou não presentes em Portugal. 

 

 

II.4 – A legislação da paleontologia 

A menção ao património paleontológico português encontra-se na legislação dentro do 

“conceito e âmbito de património cultural”. É, contudo, reconhecido que a legislação específica 

para a paleontologia tem deficiências e está pouco regulamentada. Estas deficiências têm 

consequências na proteção dos fósseis e das suas jazidas.  

O interesse pelos fósseis tem vindo a crescer nos últimos anos com o desenvolvimento 

social e cultural da nossa sociedade. Esse interesse, contudo, não chega sempre na forma de 

interesse científico, mas muito mais comummente na forma de objeto de curiosidade e adorno 

de sala, o que tem levado a um aumento da procura de fósseis pelo público em geral e 

consequente delapidação de jazidas, sem que as pessoas tenham consciência do dano que estão 

a produzir (Cachão & Silva, 2004).  

O aumento desta procura obriga a que se reveja a legislação referente ao património 

paleontológico, já que a sua na categoria do património cultural falha na sua regulamentação. 

Por outro lado, a lei das "áreas protegidas", que considera o património paleontológico dentro 

do património geológico, só tem abrangência dentro das referidas áreas. Mesmo os diferentes 

profissionais e especialistas da paleontologia mostram reservas sobre a eficiência da lei, e isso 



 O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO Simão Mateus 59 

em grande parte deve-se à questão de saber onde e como se define o que é património 

paleontológico. 

De seguida, para se debater a legislação referente à paleontologia começa-se por se 

apresentar um enquadramento histórico do que foi a evolução das suas leis nas últimas décadas. 

 

II.4.1 – Legislação Nacional  

Em 1998, o então ministro da Ciência e da Tecnologia, Mariano Gago, nomeia uma 

comissão de especialistas para fazer um relatório sobre a promoção da paleontologia e a 

proteção do património paleontológico português: o Grupo de Trabalho para a Paleontologia 

em Portugal (GTPP, 1999). 

Os dez especialistas que constituíram esse Grupo de Trabalho eram provenientes de 

diversas entidades ligadas à paleontologia: Miguel Telles Antunes, da Academia das Ciências 

de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa, que presidia aos trabalhos, Ausenda Balbino, da 

Universidade de Évora, Ferreira Soares, da Universidade de Coimbra, Galopim de Carvalho, 

do Museu Nacional de História Natural de Lisboa, João Pais, da Universidade Nova de Lisboa, 

Lemos de Sousa, da Universidade do Porto, Mário Cachão, da Universidade de Lisboa, Miguel 

Magalhães Ramalho, do Instituto Geológico e Mineiro, Rosa Arenga, do Instituto da 

Conservação da Natureza, e Wolfgang Eder, representante da UNESCO.  

O Grupo de Trabalho para a Paleontologia em Portugal acaba por produzir um relatório 

final que revela discordâncias quanto ao que entende ser o âmbito da protecção ao património 

paleontológico. Uma das principais críticas que alguns membros fizeram à criação de uma lei 

de protecção do PPP foi o «não parecer justificável proceder à promulgação de legislação 

específica para o património paleontológico deixando de fora outros valores de natureza 

geológica»30. Essa crítica, não unânime, não leva em conta a diferente pressão na procura a 

que o património paleontológico está sujeito, a qual se faz sentir de modo muito menos intenso 

sobre o património geológico não fossilífero. A procura, recolha e comércio “ilegal” de fósseis 

tem uma expressão maior do que a de outro tipo de rochas, salvo algumas raras excepções, 

 
30 Relatório final do Grupo de Trabalho do Património Paleontológico Português, 1999. Acta nº 1, p1 
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como as “pedras parideiras”31. De qualquer forma é deste relatório que vão emanar algumas 

ideias para a Lei de Bases do Património 107/2001. 

Como já vimos quando abordamos a questão das definições de património, após a 

referência conjunta da paleontologia e do património arqueológico na Lei de Bases do 

Património, a menção à paleontologia desaparece do resto do corpo da Lei, não aparecendo 

regulamentada nem definidas as metodologias de trabalho na eventualidade da descoberta de 

fósseis. De uma forma objectiva, se um fóssil importante é encontrado durante uma construção 

pública, não existe qualquer obrigação legal de comunicar a descoberta, de ter um/a 

paleontólogo/a a acompanhar o resto da obra, ou qualquer outra forma de proteção da 

descoberta fóssil. Por outras palavras, se um fóssil importante é encontrado durante uma 

construção pública, mesmo que um cidadão anónimo, ou um paleontólogo, queira denunciar a 

existência do achado, não existe um mecanismo na lei que obrigue o construtor, ou o próprio 

Estado (entidades públicas), a preservá-lo. Legalmente, a paleontologia é mencionada no 

conceito e âmbito de património, mas esquecida na regulamentação que podia impor uma 

proteção efetiva ao fóssil, como se pode perceber pela redação da lei: 

«O património arqueológico integra (...) [nº2 artº 74]; Os bens provenientes da 

realização de trabalhos arqueológicos constituem (...) [nº3 artº 74]; Entende-se por 

parque arqueológico (...) [nº4 artº 74]; Aos bens arqueológicos será (...) [nº1 artº 

75]; Em qualquer lugar onde se presuma a existência de vestígios, bens ou outros 

indícios arqueológicos (...) [nº2 artº 75]; Sempre que o interesse de um parque 

arqueológico o justifique (...) [nº3 artº 75]» 

Parece que o legislador tomou a paleontologia como arqueologia, com as mesmas 

necessidades e métodos de trabalho que a arqueologia, não reconhecendo que as duas ciências 

têm características e necessidades distintas e deixando a paleontologia num vazio legal 

referindo especifica e unicamente a arqueologia. 

Através da Tabela 1 pode-se comparar os conteúdos na lei relativa às duas ciências e as 

suas referências. 

 

 
31 Pedras parideiras são fenómenos geológicos raros que ocorrem em rocha granítica e onde nódulos, compostos 

por um camada externa de biotite, se desincrustam dando um aspeto de que a "rocha-mãe pariu um ovo de 

granito".  
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Tabela 1: Lei 107/2001 - Paleontologia vs. Arqueologia 

 Paleontologia Arqueologia 

Conceito e ambito de Património Cultural 

Inclusão no conceito de património nº3 artº 2 nº3 artº 2 

Conceito e ambito de Património Arque e Paleo 

Inclusão no conceito de património nº1 artº 74 nº1 artº 74 

Formas e regime de protecção 

Conservação por registo científico sem menção nº1 artº 75 

Criação de reserva arqueológica de protecção sem menção nº2 artº 75 

Criação de zona especial de protecção sem menção nº3 artº 75 

Limitação à remoção de solos e edificação sem menção nº4 artº 75 

Limitação equipamento detecção sem menção nº6 artº 75 

É dever do estado (entidades públicas) 

Criar e articular o inventário nacional sem menção a) nº1 artº76 

Disciplinar e fiscalizar a actividade do arqueo/paleontólogo sem menção c) nº1 artº76 

Aprovar planos anuais de trabalho sem menção nº2 artº76 

Licenciamento e autorização de urbanismo sem menção nº3 artº 76 

Dotar de meios humanos sem menção b) nº3 artº76 

Escavações 

Definição de escavações sem menção artº 77 

Direção de trabalhos de escavação sem menção nº4 artº77 

Descoberta 

Obrigatoriedade de dar conhecimento de descoberta sem menção nº1 artº78 

Ordenamento do território e obras 

Criação de carta de património sem menção nº1 artº79 

Acompanhamento de obras sem menção nº2 artº79 

Orçamentação para salvaguarda em obras sem menção nº3 artº79 

 

No mesmo ano da publicação da Lei de Bases do Património, o conselho de ministros 

faz sair uma resolução para a “estratégia nacional de conservação da Natureza e da 

biodiversidade” onde se refere os elementos notáveis da paleontologia. A Resolução do 

Conselho de Ministros nº 152/2001 assume como objectivos a «conservação da Natureza e 

diversidade biológica, incluindo os elementos notáveis da geologia, geomorfologia e 

paleontologia». No entanto, a própria resolução do conselho de ministros tinha a sua existência 

limitada temporalmente até 201032. Por outro lado, este documento era mais orientador para as 

políticas de conservação da natureza e salvaguarda dos referidos elementos “notáveis” do que 

um elemento legislador e protetor para a paleontologia em geral. 

Passados sete anos sobre a publicação da Lei de Bases do Património, um novo decreto 

lei vem tentar colmatar a lacuna regulamentar que a Lei 107/2001 tinha deixado. É o decreto-

 
32 «A ENCNB, para vigorar até ao ano 2010, (...)» no início do 4º parágrafo Diário da República 1 Série – B,  

Nº 236 de 11 de Outubro de 2001, página 6425. 
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lei 142/2008 que é frequentemente usado como argumento demonstrativo da existência de lei 

relativa à proteção do património geológico, incluindo descobertas paleontológicas. 

Mas a lei 142/2008 só é aplicável na circunscrição de “áreas protegidas”. A referência à 

paleontologia está expressa nas “definições” do artigo 3º: 

«m) «Património geológico» o conjunto de geossítios que ocorrem numa 

determinada área e que inclui o património geomorfológico, paleontológico, 

mineralógico, petrológico, estratigráfico, tectónico, hidrogeológico e pedológico, 

entre outros;»33 

A protecção aos fósseis está expressa no sétimo capítulo, artigo 43º, “Contra-ordenações 

em áreas protegidas”; ponto 4: “contra-ordenação ambiental leve”, e referente a áreas 

protegidas, alínea h): 

 «A colheita, a detenção e o transporte de amostras de recursos geológicos, 

nomeadamente minerais, rochas e fósseis;»34 

Contudo, a validade da lei somente no interior de “áreas protegidas” exclui a maioria do 

território português e suas áreas fossilíferas. 

Para além da legislação nacional, as autarquias também podem tomar outras iniciativas 

que julguem necessárias e, claramente, mais adequadas às situações concretas que possam 

existir nos seus municípios 

 

II.4.2 – Legislação Local 

Dentro da legislação, as Câmaras Municipais podem localmente complementar a 

proteção ao seu património, paleontológico ou outro, e fazem-no dentro do Plano Diretor 

Municipal (PDM). Contudo, da análise de diversos PDMs de alguns municípios com jazídas 

fossilíferas, concluisse que não há referências ao património paleontológico ou, simplesmente, 

a fósseis. A excepção foi o caso da Lourinhã que reviu recentemente o seu PDM. Pela sediação 

de um dos casos de estudo neste município e, como exemplo, abordaremos aqui essa legislação. 

 
33 Destaque nosso. 

34 Destaque nosso. 
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O Plano Diretor Municipal da Lourinhã foi atualizado e publicado em Outubro de 2017 

(Diário da República, 2017) e menciona especificamente o património paleontológico. 

No capítulo sétimo das "Disposições de salvaguarda e proteção" encontram-se 

identificados no Património cultural (Artigo 55º) o: a) Património arqueológico; b) Património 

paleontológico; c) Património edificado; d) Núcleos urbanos e rurais; e e) Património 

etnográfico/industrial. 

Quanto ao património paleontológico ele encontra-se especificado no artigo 57º: 

«1 — O património paleontológico corresponde às áreas de interesse 

paleontológico, onde se aplicam as seguintes regras: 

a) Qualquer intervenção de escavação, terraplanagem ou movimento de 

terra superiores a 10m3 deve ser acompanhada por paleontólogos 

credenciados pela CML; 

b) Os fósseis e icnofósseis de vertebrados só podem ser recolhidos por 

paleontólogos credenciados pela CML; 

c) Todos os fósseis de importância científica e museológica terão 

obrigatoriamente que integrar coleções acessíveis ao público, detidas 

por entidades sem fins lucrativos com o objetivo de proteger, valorizar 

e divulgar o património cultural, na prossecução do interesse público 

neste domínio, localizadas no concelho da Lourinhã. 

2 — Para efeitos do número anterior, a CML estabelece em regulamento 

municipal os procedimentos de credenciação dos paleontólogos, 

considerando a sua formação académica e ligação formal a instituição de 

ensino, investigação ou divulgação do património.» 

Da leitura do PDM da Lourinhã podem-se recolher as seguintes ilações: 1) A CML 

decidiu complementar a legislação existente com outra, de aplicação local, de forma a proteger 

o seu património paleontológico; 2) A CML reconhece conscientemente o potencial que esse 

património pode ter ao nível do seu município; 3) A CML toma para si a credenciação de 

paleontólogos, remetendo para regulamentação municipal o processo de credenciação; e 4) Os 

fósseis devem integrar coleções locais, de cariz museológico, que sejam de acesso ao público. 
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Como demonstrado, percebe-se que a CML compreendeu a importância que o património 

paleontológico tem para a região, protegendo-o como um património diferenciador do território 

e fomentador de atração turística, cuja proteção na legislação geral do país era insuficiente e 

requeria uma especificidade própria para os achados paleontológicos do município.  

Legislação de aplicação mais local é também usada em alguns outros países com o 

mesmo intuíto, de proteger mais efetivamente o que a legislação geral peca por omissão. 

Procuremos perceber exemplos de outros sistemas legais de proteção do património 

paleontológico. 

 

II.4.3 – Legislação internacional 

A nível internacional, os diferentes países têm leis de proteção ao património 

paleontológico com abordagens distintas, algumas com maior eficácia e outras com 

deficiências legislativas semelhantes a Portugal.  

Existem legislações semelhantes à portuguesa, mas também legislações que parecem ser 

mais eficientes. De seguida abordamos dois exemplos "próximos": a legislação espanhola, 

parecida com a portuguesa, e o caso da legislação brasileira, cujo entendimento da riqueza do 

subsolo como propriedade do Estado parece levar a uma mais eficaz prevenção e salvaguarda 

do património paleontológico e arqueológico. 

Em Espanha, a legislação tem uma estrutura parecida com a portuguesa, com a defesa 

dos fósseis a estar presente na lei 16/1985, do Património Histórico Espanhol, onde a 

ambiguidade entre património paleontológico, histórico (cultural) e arqueológico é uma 

evidência. A estranheza da inclusão do património paleontológico no cultural pode ser 

percebida no comentário que Olalla faz no seu artigo de análise da legislação sobre o 

património paleontológico espanhol:  

«apesar do Património Paleontológico ser formado por fósseis (que são de 

origem natural), a sua proteção legal em Espanha está contemplada na legislação 

referida a Património Histórico Espanhol » (Olalla, 2013, 3).  

Assim como em Portugal, a diferente concepção do que é património natural e património 

cultural e a sua ambiguidade na lei faz com que esta seja altamente contestada pelos 

paleontólogos, os profissionais que estudam os fósseis:  
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«Com quase 35 anos de história, a Lei de Património Histórico Espanhol (PHE) 

permanece amplamente contestada pelos paleontólogos espanhóis. As razões são 

diversas, mas focam-se em dois aspectos que se confrontam: Ciência contra 

Património e Património Natural vs. Património Cultural» (Morales, 2019). 

Em 2007, uma nova lei enquadra o património paleontológico no Património Natural e 

Biodiversidade, usando uma definição no seu artigo 3.32, lei 42/2007, muito mais próxima à 

concepção de património de geólogos e paleontólogos e semelhante à usada pela ProGGEO 

em Portugal, onde se inclui fósseis, rochas, minerais, meteoritos, entre outras manifestações 

geológicas. 

Devido à organização geopolítica de Espanha, dividida em regiões autónomas, como em 

Portugal, a legislação nacional espanhola ainda pode ser complementada pela legislação das 

regiões autónomas, que tentam suprimir defeitos e vazios da regulamentação geral. São 

exemplos as regiões autónomas da Galiza, Astúrias, Cantábria, Aragão, Catalunha, La Mancha, 

Madrid, entre outras (Olalla, 2013). 

A legislação espanhola, ao incluir o património fóssil na definição de património natural, 

e ao complementá-lo regionalmente com regulamentação mais específica, parece ter 

conseguido uma maior efetividade na defesa do seu património paleontológico. 

Um exemplo diferente de tratamento legal para o património paleontológico é o caso 

brasileiro35. O Brasil tem uma série de características diferentes de Portugal e uma delas, logo 

à partida, é o facto de ser uma federação, onde cada Estado pode adoptar leis próprias, 

subalternas à Constituição Federal.  

Assim, o património paleontológico, onde se incluem os fósseis e as jazídas, estão a cargo 

do Estado. No Artigo 20 da Constituição Federal de 1988, são definidos como bens da união, 

«IX – os recursos minerais, inclusive os do subsolo» e «X - as cavidades naturais subterrâneas 

e os sítios arqueológicos e pré-históricos». 

É interessante verificar que, já em 1942, o Decreto-Lei nº 4.146, de 4 de março, 

explicitava a proteção de “depósitos fossilíferos”, conferindo proteção aos fósseis: 

 
35 Informações centralizadas em <http://www.sbpbrasil.org/es/legislacao-brasileira> [consultado em 05 de 
Janeiro de 2017] 
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«Artigo 1º - Os depósitos fossilíferos são propriedade da Nação, e, como tais, a 

extração de espécimes fósseis depende de autorização prévia e fiscalização do 

Departamento Nacional da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura. 

§ único – Independem desta autorização e fiscalização as explorações de depósitos 

fossilíferos feitas por museus nacionais e estaduais, e estabelecimentos congêneres, 

devendo, neste caso, haver prévia comunicação ao Departamento Nacional de 

Produção Mineral.» 

Alguns Estados brasileiros possuem ainda legislação própria, como por exemplo Minas 

Gerais (Lei Estadual 11.726 de 30/12/1994) ou Rio Grande do Sul (Lei Estadual 11.738/02, de 

13/12/2001). 

Através destes dois exemplos de legislação de países culturalmente próximos, Espanha e 

Brasil, compreende-se como uma melhor definição, ou enquadramento, do que é o património 

paleontológico, é relevante para a efetividade da sua proteção. Por exemplo, em Portugal, a lei 

107/2001 ganharia muito mais força com a simples integração do termo paleontológico no 

artigo 47º, que é especificamente sobre património arqueológico e paleontológico, onde se 

passaria a ler:  

«O património arqueológico e paleontológico integra (...); Os bens provenientes 

da realização de trabalhos arqueológicos e paleontológicos constituem (...); 

Entende-se por parque arqueológico e/ou paleontológico (...); Aos bens 

arqueológicos e/ou paleontológicos será (...); Em qualquer lugar onde se presuma 

a existência de vestígios, bens ou outros indícios arqueológicos e/ou 

paleontológicos (...); Sempre que o interesse de um parque arqueológico e/ou 

paleontológico o justifique (...)» 

De igual forma, a legislação nacional poderia ser complementada com regulamentação 

local, através dos já referidos Planos Diretores Municipais, no caso de especificidades 

concelhias. 

Um outro tipo de proteção escrita para os fósseis é dado pela Escócia, um país 

culturalmente mais distante que o Brasil ou a Espanha e que adoptou uma espécie de manual 
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de boas práticas, o Código Escocês do Fóssil36,. Trata-se de um código voluntário que 

estabelece recomendações, conselhos e informações relacionadas com fósseis, promovendo 

uma melhor compreensão e consciência do património paleontológico (MacFadyen, 2019). A 

recolha de fósseis, tanto por parte de amadores como de profissionais, tem uma longa tradição 

no Reino Unido e a legislação de proteção das jazídas fossilíferas é mais maleável, com uma 

combinação de legislação, gestão negociável e boas práticas (Larwood & Prosser, 2019). 

MacFayden (2019) analisa a eficácia do Código Escocês do Fóssil associado à legislação 

existente e revela haver um decréscimo de remoção de fósseis e a sua remoção de forma menos 

“irresponsável”. A criação de um manual semelhante, com aplicação em Portugal, poderia ser 

outra das medidas na salvaguarda do património paleontológico. 

 

II.4.4 – Atores da paleontologia 

Investigadores, coletores, colecionadores, museus e comerciantes são uma outra parte 

integrante da proteção do património paleontológico. São parte da origem dos fósseis, visto 

que os fósseis, só por si, não se apresentam ao público pelos próprios meios. São estes atores 

que coletam, preparam, estudam e expõem os fósseis para conhecimento do público.  

Um dos primeiros atores da paleontologia é o coletor, podendo ser ele amador ou integrar 

uma equipa de paleontólogos. Alguns fósseis são recolhidos por curiosos que nem sempre 

sabem utilizar as técnicas mais adequadas para minorar os efeitos negativos sobre os fósseis, 

ou não possuem o equipamento adequado, ou não recolhem a informação contextual 

envolvente, como dados geográficos, estratigráficos, tafonómicos ou outros. Felizmente parte 

da recolha de fósseis é feita por profissionais com treino e equipamento especializado. 

Se a regulamentação da proteção do PPP tem sido debatida, a regulamentação acerca da 

figura do paleontólogo não é novidade e tem sido sugerida por diversos autores (GTPP, 1999, 

Cachão et Silva, 2004), assim como a atividade paleontológica. 

É importante que a extensão da legislação chegue à figura dos coletores, comerciantes de 

fósseis e paleontólogos. Que garanta que as escavações, a informação e preparação dos fósseis 

sejam efetuados por técnicos habilitados e com experiência e que, se o material fóssil se revelar 

 
36 Scottish Fossil Code, na página www.nature.scot, acedida em 25 de Setembro de 2019 e disponível em 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2017-06/Publication%202008%20-

%20The%20Scottish%20Fossil%20Code.pdf 
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como elemento notável no património paleontológico, seja incorporado em coleções 

museológicas. 

Uma outra forma de regulamentar a atividade de paleontologia pode passar pela 

submissão dos profissionais a um código de ética específico, como o código deontológico da 

Sociedade de Paleontologia de Vertebrados37. Mas como a recolha de fósseis à margem da 

produção da ciência, é feita por curiosos que não se sujeitam a códigos deontológicos que, 

obviamente, os limitam, nestas circunstâncias o código deontológico torna-se inútil. 

Também o museu, como um possível destino do fóssil, se constitui como um dos atores 

centrais da paleontologia. São importantes neste contexto acervos institucionais de museus, 

coleções universitárias ou coleções de instituições de acesso público com atividade 

paleontológica reconhecida, pesquisa e práticas museológicas, como algumas associções. 

O conceito de práticas museológicas é vasto e reclama, só por si, uma investigação 

própria, o que não é o objetivo deste trabalho. Para esta tese, deve ser entendido como 

atividades museológicas as que são geralmente associadas à atividade de um museu: proteção, 

exposição, investigação, educação e disseminação de conhecimento. De uma forma mais 

aplicada à paleontologia, a função do museu deve abranger a identificação do fóssil de forma 

unívoca, de acordo com um inventário, preservando o fóssil e toda a sua informação associada, 

incluindo cadernos de campo, etiquetas antigas, amostras de sedimento, etc, e permitindo o 

acesso à sua investigação.  

O destino final dos fósseis recolhidos por paleontólogos, principalmente se se destacam 

em termos de importância científica associada a um potencial expositivo, costumam ser os 

museus, (senso lato) enquanto que os fósseis recolhidos por curiosos mais facilmente podem 

acabar em coleções pessoais de acesso privado. 

Por vezes, o depósito do fóssil num museu dá-se por obrigação editorial de uma revista 

científica que requer na sua publicação que o fóssil tenha um número de inventário associado 

a um museu. Isto é, tem de se comprovar que o fóssil está depositado numa instituição que 

garanta a sua acessibilidade e que permita a posterior verificação das características publicadas 

e a revalidação ou refutação da tese defendida. 

As normas de publicação da internacional Sociedade de Paleontologia de Vertebrados 

(SVP) são explicitas na obrigatoriedade do depósito do material publicado em instituições sem 

 
37 vertpaleo.org/Membership/Member-Ethics/Member-Bylaw-on-Ethics-Statement.aspx. 
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fins lucrativos, públicas ou privadas como consta no seu Guia de Preparação de Manuscritos 

(SVP, 2011). A obrigação de deposição do material fóssil publicado em instituições com 

responsabilidade de “perpetuar” a conservação do fóssil para fins científicos e educacionais, 

como museus e universidades, é reforçada na Declaração de Ética dos estatutos da SVP 

(Member Bylaw on Ethics Statement38). 

Seja por códigos de ética de organizações não governamentais ligadas à paleontologia, 

ou pela regulamentação em corpo de lei, a proteção ao património paleontológico deve passar 

também pelos atores da paleontologia. Sejam eles colecionistas, comerciantes de fósseis, 

investigadores, ou os próprios museus e instituições, pois, em muitos casos, são eles que vão 

albergar o património paleontológico. 

 

 
38 http://vertpaleo.org/Membership/Member-Ethics/Member-Bylaw-on-Ethics-Statement.aspx acedido a 

10/01/2019 
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CAPÍTULO III – Onde está o Património Paleontológico? Museus de 

paleontologia 

Após, num primeiro momento, se ter abordado alguns dos conceitos de base para se 

compreender melhor a paleontologia e os fósseis e, num segundo momento, discutido as 

questões de definição de património paleontológico e da legislação que lhe diz respeito, com 

noções que orbitam à volta do fóssil, outras questões importantes para o conhecimento do 

património paleontológico relacionam-se com o objeto em si. Nomeadamente: onde estão os 

fósseis? Em que coleções? Em que exposições? Pertecem a quem? Neste terceiro capítulo 

procuraremos compreender quem detém o património paleontológico português. Que 

instituições, museus ou outras, possuem coleções e exposições de fósseis que possam constituir 

o património paleontológico? 

A pesquisa para este trabalho cingiu-se ao estudo das coleções de acesso público detidas 

por instituições museais ou com um historial ligado à investigação paleontológica, como 

algumas universidades. São estas as coleções que estão disponíveis ao público em geral e a 

investigadores, quer benificiando de horário de visita à respetiva exposição, quer mediante 

requisição de acesso. As coleções de fósseis de domínio particular, privado, sem acesso 

público, não foram alvo deste estudo. Estas últimas não garantem por defeito a continuidade 

de acessibilidade à coleção e ao escrutínio científico, ou seja, à validação ou refutação de 

informações publicadas39. Por outro lado, o conhecimento da existência das coleções 

particulares é, regra geral, de domínio mais privado, não publicitado, sabido apenas de “boca 

a boca”, o que dificulta o seu reconhecimento e acesso físico. Assim, na impossibilidade de se 

recensear toda a extensão de coleções de fósseis em Portugal, limitou-se o estudo às coleções 

de acesso público. 

A apresentação das instituições detentoras de coleções paleontológicas em Portugal será 

complementada com a análise das respetivas exposições de fósseis quando estas existam. 

 
39 As coleções privadas levantam igualmente problemas deontológicos de exploração de jazidas, comércio de 

fósseis, propriedades originais, entre outros temas, comuns à museologia contemporânea, que, só por si, 

encheriam outra tese de doutoramento, mas que não é o objetivo desta.  
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Começaremos por esclarecer o que nesta tese se compreende como uma exposição de 

paleontologia, definindo quais os critérios usados para inclusão, ou exclusão, de determinada 

exposição com fósseis como uma exposição de paleontologia. 

Definido o que se entende como exposição de paleontologia, numa primeira parte 

abordaremos os museus que albergam as exposições pemanentes. Em função do tipo da 

exposição da coleção de paleontologia veremos como podemos distinguir os museus de tipo 

universitário e afins, ou os museus de caráter regional.  

Foram considerados igualmente alguns dos museus da Europa (Apêndice 1) detentoras 

das coleções de paleontologia mais importantes e, mais detalhadamente, alguns museus 

espanhóis, atendendo à história do seu acervo e à sua exposição (Apêndice 2). Esta análise 

ajudou-nos a contextualizar e refletir melhor sobre os casos portugueses, mas, por não 

trabalharmos diretamente nessas exposições e destas não ter resultado diretamente informação 

para esta tese, esse material encontra-se em Apêndices.  

Neste terceiro capítulo faremos também uma revisão das grandes exposições temáticas 

de dinossauros, de caráter temporário, que têm surgido em Portugal, tanto as que têm sido 

promovidas por museus, como as promovidas por entidades não diretamente relacionadas com 

centros de investigação em paleontologia. Abordam-se as exposições temporárias de grandes 

dimensões, que normalmente movem dezenas de milhares de visitantes. São exposições que, 

regra geral, envolvem modelos de dinossauros robotizados e réplicas de esqueletos. Veremos 

que existem duas abordagens distintas à paleontologia: uma com um discurso expositivo mais 

cuidado e educativo, regra geral promovida por museus ou instituções de investigação 

paleontológica e, outra com um discurso expositivo mais comercial e descuidado em termos 

de fundamento científico, promovidas por instituições de cariz comercial, por exemplo, 

bancário, sem a componente de ligação às ciências naturais. 

 

 

III.1 – Instituições de Paleontologia 

Os fósseis são uns dos objetos alvos de atenção por parte dos colecionadores desde a 

antiguidade, havendo representações de alguns deles nas ilustrações de antigos gabinetes de 

curiosidades, como observável nos dois quadros do flamengo Frans Francken, “o jovem” (1581 
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– 1642), onde surgem pintados dentes fósseis do grande tubarão megalodon extinto à cerca de 

2,5 milhões de anos (Figura 13). 

 

Atualmente o mercado de fósseis e feiras de minerais alimentam a procura de 

colecionadores e curiosos e a posse de fósseis não é exclusiva dos museus, o que torna o estudo 

da totalidade das coleções paleontológicas do país impossível. Importa então definir que 

coleções de fósseis serão aqui estudadas. 

Foram consideradas as instituições, públicas ou particulares que, independentemente de 

possuirem atualmente exposições de paleontologia, detêm coleções relevantes com fósseis. O 

critério central foi a possibilidade do seu acesso público. São exemplos as coleções 

universitárias – algumas localizadas em museus de história natural – alguns museus municipais 

e algumas associações com trabalho desenvolvido em paleontologia. Existem coleções 

pertencentes a pessoas particulares que são impressionantes, tanto pela sua dimensão como 

pela qualidade e importância científica dos seus fósseis, mas cujo acesso é privado. Por muito 

meritórias que sejam algumas destas coleções, elas não foram alvo de atenção neste trabalho. 

Apesar de existir um número considerável de instituições com coleções de paleontologia, 

superior às três dezenas, este número não chega próximo dos museus com coleções 

arqueológicas ou etnográficas, que podem chegar às várias centenas, e que frequentemente 

exitem mais do que um por concelho, pelo que o levantamento das instituições com coleções 

Figura 13: Pinturas gabinetes de curiosidade de Frans Francken the Younger. À esquerda: quadro datado de 1617 com 

dois dentes fósseis (primeiros dois dentes em destaque por baixo); À direira: quadro datado de 1636 com 

um dente fóssil, provavelmente o mesmo dente já retratado anteriormente (terceiro dente em destaque). 
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paleontológias é muito mais controlável. Muitos museus que têm exposições de paleontologia 

estão sediados em localidades que geologicamente pertencem a bacias sedimentares40, o que 

faz concentrar os museus com fósseis mesozoicos na faixa litoral entre Lisboa e Leiria. Outros 

museus têm características próprias e são, também eles, facilmente detetáveis, como é o caso 

dos museus universitários. Assim, a identificação e recenseamento das instituições com 

coleções de paleontologia benificiam do trabalho de pesquisa já desenvolvido em estudos 

anteriores (Mateus, S., 2014), e da divulgação mediática de alguns museus, bem como da 

pesquisa bibliográfica para identificação das instituições de depósito, por universidades e 

faculdades ligadas às ciências da Terra, e por pesquisa na internet nas páginas oficiais de 

museus sediados em antigas bacias sedimentares, onde ocorrem fósseis.  

Com a seleção das instituições efetuada, visitaram-se os museus portugueses de história 

natural, as universidades ligadas à investigação paleontológica e os museus com exposições 

relevantes de fósseis, que são sobretudo os municipais, tendo-se assim coberto a larga maioria 

das instituições detentoras de coleções paleontológicas reconhecidas. Das instituições 

visitadas, e dentro destas algumas que correspondem a museus, nem todas estão 

permanentemente abertas ou se encontram atualmente abertas de todo. A situação económica 

dos museus portugueses é muito variada, e se alguns têm a possibilidade de terem funcionários 

que asseguram horários de abertura ao público bem definidos e respeitados, outros têm uma 

abertura mais irregular. Alguns são museus em que uma parte está aberta, mas a coleção de 

paleontologia é apenas acedida por marcação; noutros casos é todo o museu que apenas pode 

se acedido por acerto de agenda entre visitante e um responsável do museu. Entre estes últimos 

encontram-se alguns museus com caráter histórico que esperam ad æternum a afetação de 

recursos humanos que garantam a sua abertura regular.  

Já percebemos, portanto, que em Portugal existem diversos tipos de instituições com 

coleções de paleontologia, algumas com museus e com exposições de fósseis, cuja gestão pode 

ser pública ou privada. Duas tipologias de instituições sobresairam logo desde início, 

independentemente da sua natureza jurídica: as instituições universitárias e afins e as 

instituições de origem mais regional, fora de grandes centros urbanos, regra geral, de gestão 

autárquica mas com diversos casos tuteladas por associações não governamentais ou por 

privados. Com base nesta categorização listamos de seguida as 31 instituições que foram alvo 

 
40 As bacias sedimentares são as áreas onde pode ocorrer fossilização, destacando-se em Portugal as bacias 

Mesocenozóicas com relevo para a bacia Lusitânica onde ocorrem os fósseis de dinossauros. 
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de estudo nesta tese, ordenadas por antiguidade da sua coleção paleontológica ou da instituição 

quando não se conhece a origem do acervo de paleontologia: 

1) Universidades e afins 

Museu Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra (1772) 

Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa (1798-1858) 

Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (1838) 

Museu Décio Thadeu, do Instituto Superior Técnico em Lisboa 

Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto (1852) 

Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (1859) 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1949) 

Departamento das Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 

Nova de Lisboa (1977) 

Museu de Geologia Fernando Real, de Vila Real (1986) 

Coleção da Universidade de Évora 

Centro de Ciência Viva de Estremoz (Universidade de Évora) (2005) 

2) Instituições de origem regional e afins 

Museu da Lourinhã (1984) 

Coleções da Câmara Municipal de Valongo (1988) 

Museu Municipal de Porto de Mós (1989) 

Museu Mineiro de São Pedro da Cova (1989) 

Núcleo Museológico de São Caetano do Centro Português de Geo-História e Pré-História 

(1995) 

Museu Municipal de Loulé (1995) 

Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aires (1996) 
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Sociedade de História Natural – Associação Leonel Trindade, cujos fósseis em exposição 

pertencem ao Município de Torres Vedras (1998) 

Museu da Pedra do Município de Cantanhede (2001) 

Museu Municipal do Cadaval (2002) 

Centro de Interpretação Geológica de Canelas (2006) 

Casa-Museu de Fósseis de Sicó (2007) 

Museu de História Natural de Sintra (2009) 

Centro de Interpretação Científico e Ambiental das Grutas da Moeda (2009) 

Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (2011) 

Museu do Cimento da Fábrica Maceira-Liz (2011) 

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, antigo Museu de Évora 

Museu de Leiria (2015) 

Parque dos Dinossauros da Lourinhã, cujos fósseis em exposição pertencem ao Museu da 

Lourinhã (2018) 

Museu de Peniche 

 

Passando agora à dimensão das coleções detidas por todas estas instituições devemos 

reconhecer que a representatividade das suas coleções de paleontologia é variada. Em alguns 

casos são uma parcela significativa da exposição, representando uma importante parte para a 

subsistência do museu, e noutros casos são apenas apontamentos de contextualização histórica.  

Com o trabalho de campo nas instituições procurou-se conhecer a coleção de fósseis, a 

sua origem e a sua gestão geral e caracterizar a exposição de paleontologia que a exibia, quando 

existia. Este terceiro capítulo reflete precisamente esse trabalho de coleta e análise de 

informação, apresentando-se, para cada instituição, um resumo histórico e a caracterização da 

exposição. Durante as visitas adaptou-se o procedimento metodologico à realidade da 

instituição, sendo normalmente usados guiões de recolha de dados que podiam ser 

complementados com entrevista por e-mail quando tal se revelou necessário. Para a avaliação 
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das exposições, uma das necessidades que surgiu durante o estudo, foi a definição do que, para 

este trabalho, se compreende como exposição de paleontologia. 

 

III.2 – Exposição de Paleontologia 

Como já referido, nem todas as instituições com coleções de paleontologia têm 

exposições de fósseis. Algumas universidades, faculdades e associações não possuem museus. 

Contudo, a exposição é a face visível de uma coleção, é a demonstração da colheita, estudos e 

apresentação de resultados mais pública e generalista que uma instituição pode usar. 

Obviamente existem as publicações científicas, em artigos, que também apresentam e validam 

os resultados de colheitas e estudos, mas destinam-se a um público mais específico, altamente 

especializado e longe do público generalista. Compreendemos então a importância central da 

montagem de exposições de paleontologia para o conhecimento do património paleontológico. 

Quatro grandes razões se destacam. Primeira: porque parte do património paleontológico de 

exceção será dado a ver nas exposições. Estas vão eleger os fósseis mais relevantes, seja em 

termos de importância científica, seja por beleza estética, para figurarem nas vitrines dos 

museus. Segundo: é nas exposições que o património paleontológico se dá a conhecer para 

público em geral, se faz representar e se perfila para se constituir como tal. Terceiro: as 

exposições de paleontologia conferem autoridade aos fósseis, confirmam a aura (Benjamin, 

1935) que inicialmente lhes tinha sido atribuída pelo coletor (Gurian, 2001) em detrimento de 

outros fósseis. Quarta: trata-se do primeiro levantamento exaustivo das instituições, coleções e 

exposições portuguesas especificamente de paleontologia. 

Mas o que pode ser definido como uma exposição de paleontologia? O que é que uma 

exposição tem de ter para ser considerada como tal? Nem todas as exposições com fósseis são, 

necessariamente, uma exposição de paleontologia. Em algumas, os fósseis podem ser apenas 

um apontamento sobre a personalidade da pessoa coletora. A fim de decidir que exposições 

e/ou museus seriam considerados válidos e quais não o seriam para este trabalho, definiram-se 

os critérios do que se considera ser uma exposição de paleontologia. 

Um dos critérios é o acesso à exposição de paleontologia. Este deve poder efetuar-se nos 

horários de funcionamento normais da instituição, sem que seja preciso qualquer justificação 

de entrada sem ser o simples motivo da visita. Museus existem em que a exposição é visitável 

somente com marcação prévia, agendando-se uma data que seja possível tanto para o visitante 

como para o responsável pela exposição. Essa situação conduz a que possam haver casos em 
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que é questionado o motivo da visita, e a autorização ou não de acesso pode basear-se quer em 

motivos relacionados com o funcionamento da instituição, como sejam a falta de agenda, a 

sobrelotação, a falta de pessoal ou de segurança, entre outros, quer em razões sem justificação 

plausível, negando o acesso através de argumentos não explícitos. 

Outro dos critérios é referente à existência de uma área específica para a paleontologia. 

Uma exposição que possua fósseis, mas que estes não sejam usados como demonstrativos ou 

evidências do trabalho da paleontologia, ou de ciências análogas, dificilmente poderá ser 

considerada uma exposição de paleontologia. A área de paleontologia pode não ser muito 

grande, não ser uma sala completa sequer, nem ter limites claramente definidos, como cores de 

parede diferentes, ou armários distintos. Contudo, para caber na nossa definição terá de se 

precepcionar claramente como dedicada à interpretação de fósseis. De seguida iremos 

exemplificar casos de exposições que clarificam o teor deste critério para a definição de 

exposição de paleontologia. 

Uma exposição pode ter uma 

área só com fósseis e não estarmos 

perante uma exposição de 

paleontologia. Esse foi, por 

exemplo, o caso da exposição da 

autoria de Allan McCollum, Lost 

Objects, de 1991, com o cão de 

Pompeia, onde o mesmo fóssil (pois 

é de um fóssil que se trata) se 

encontrava geometricamente 

repetido pela multiplicação de 

réplicas (Figura 14)41. Este molde natural de um cão não é usado para demonstração do 

processo de fossilização através de cinzas vulcânicas, mas sim com um intuito de provocar uma 

mostra de arte contemporânea. O mesmo se pode dizer para outros trabalhos de McCollum com 

outros fósseis, como réplicas de pegadas de dinossauros (Figura 15)42, ou réplicas de ossos 

 
41 Imagem retirada de <http://allanmccollum.net/amcnet2/album/pompeidog.html> [consulta realizada em 

20/06/2018] 
42 Imagens retiradas de < http://allanmccollum.net/amcnet2/album/naturalcopies2.html > e < 

http://allanmccollum.net/amcnet2/album/naturalcopies4.html > [consulta realizada em 26/01/2019] 

Figura 14: Cão de Pompeia, de Allan McCollum, 1991. 
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fósseis. Estas exposições percepcionam-se mais enquanto instalação artística, do que como 

exposições de paleontologia. 

 

Figura 15: Cópias Naturais das Minas de Carvão de Utah Central, 1994/95 

 

Um terceiro critério é a existência de suportes expositivos, como textos de parede, 

imagens, diagramas ou outros que liguem os objetos expostos à informação que se pretende 

transmitir, auxiliando a interpretação mútua quer do fóssil quer da mensagem. Uma exposição 

que não apresente informação associada ao acervo exposto, mesmo que sejam esqueletos 

facilmente identificáveis, pode cair, mais uma vez, no conceito de instalação artística, onde o 

visitante entra, pode percepcionar os fósseis, retirar deles sensações, mas dificilmente sairá da 

exposição com mais conhecimentos providenciados pela mesma. Não encontrará respostas 

sobre o que eram aqueles fósseis, o que demonstram, o que evidenciam, a não ser que o visitante 

seja um especialista na matéria. 

Um quarto critério é a presença de legendas nos fósseis, ou pelo menos na larga maioria 

destes. Definimos aqui como legendas a informação sobre uma determinada peça, ou conjunto 

de peças, regra geral escrita, e que inclui informações básicas, de caráter identificativo, sobre 

o fóssil. Em paleontologia costuma incluir-se o nome científico, idade e proveniência. Pode 

incluir ou não o número de inventário do fóssil, assim como outras informações adicionais 
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(Figura 16). Regra geral, as legendas são 

de pequenas dimensões, situadas 

próximas dos espécimes, ou estão 

organizadas em forma de uma lista 

numérica que remetem para um número 

junto ao fóssil. A diferença deste critério 

relativo aos textos do critério anterior, é 

que as legendas costumam ser referentes a 

um espécime, não são interpretativas, ou 

pelo menos não é a sua função principal e 

o seu tamanho é reduzido. 

Por último, outro dos critérios para 

que possa ser definido como exposição de 

paleontologia é a existência de um 

inventário, seja este numa forma de livro 

de tombo, manuscrito, ou num programa 

informático. A ação de inventariar resulta 

obrigatoriamente de, pelo menos, um 

processo de observação, escolha e registo. 

Esse registo leva à produção de um código, 

que pode ter diversas formas mas, regra 

geral, é alfa numérico, e deve ser unívoco, 

ou seja, um único código para um fóssil e 

vice-versa. Isto permite que o acervo de uma exposição possa ser verificado e que um fóssil 

referenciado indubitavelmente possa aparecer numa publicação científica. A existência de um 

número de inventário, associado ao depósito do fóssil numa coleção de acesso público, é 

frequentemente considerada obrigatória para a publicação em muitas das revistas científicas de 

paleontologia. Para a maioria dos visitantes a existência de um inventário é irrelevante e só se 

apercebe da sua possível existência se houver um número associado ao fóssil exposto, mas para 

o investigador, a existência de um inventário é um sinal de organização, metodologia e, 

indiretamente, confiança institucional. 

A síntese dos critérios definidos para a inclusão ou exclusão de uma exposição de 

paleontologia estão sumarizados na Tabela 2.  

Figura 16: Legendas de fósseis em exposições de paleontologia. 

(1 e 2: legendas de MUJA, vertebrados terrestres, fóssil 

original e réplica respetivamente; 3 e 4: legendas da 

segunda metade do século XX do Museu Geológico de 

ossadas de dinossauro, atualmente Lourinhasaurus; 5 e 6: 

legendas de trilobites, Museu Geológico e Museu de 

História Natural e da Ciência da Universidade do Porto; 7: 

legenda de ossada de dinossauro do Museu da Lourinhã, 

tamanho significativamente maior que as anteriores) 
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Tabela 2: Critério de definição de uma exposição de paleontologia. 

 Inclusão Exclusão 

Acesso à 

exposição. 

O público pode visitar a exposição 

dentro do funcionamento normal da 

instituição. 

O acesso à coleção por parte do 

público é difícil ou pouco claro. 

Área de 

Paleontologia 

Com uma área de exposição dedicada 

à paleontologia. 

O fóssil está exposto em áreas sem 

qualquer relação com a paleontologia. 

Textos de parede 

(Suportes expositivos 

auxiliares) 

Presença de painéis com textos ou 

imagens que auxiliam a explicação e 

interpretação. 

Ausência de textos e imagens que 

ajudem a compreender os fósseis 

expostos. 

Legendas A maioria dos itens possui legendas.  Ausência de legendas ou falhas 

sistemáticas e legendas com erros 

grosseiros. 

Inventário A maioria dos objetos está 

organizada numa coleção que possui 

um registo de inventário. 

Não existe inventário nem qualquer 

relação de existências pela qual os 

objetos possam ser verificados e 

controlados. 

  

 

Resumindo a Tabela 2, para se considerar um fóssil como estando inserido numa 

exposição de paleontologia, este tem de estar apresentado segundo um propósito expositivo, 

sendo utilizado como elemento de uma explicação científica sobre temas relacionados com a 

paleontologia. Se o fóssil fosse apresentado como um amuleto numa hipotética exposição 

etnográfica “Os amuletos mágicos dos xamãs”, esse fóssil não estaria exposto enquanto registo 

biológico na geologia, mas antes como objeto etnográfico, fora do âmbito da paleontologia. O 

fóssil tem ainda de estar inserido numa organização museológica com um inventário que 

permite a gestão da sua coleção. Por oposição, um fóssil quando é apresentado como 

curiosidade, sem satisfazer a informação científica de proveniência, idade, geologia ou 

taxonomia, não pretende fazer parte de uma explicação sobre a evolução da Terra, então esse 

fóssil não é considerado como estando numa exposição de índole paleontológica.  

Aplicando os critérios de exposição de paleontologia anteriormente expostos às 

instituições anteriormente levantadas, obtemos os seguintes resultados expressos na Tabela 3. 

A coluna da direita expressa, face às características analisadas, se podemos considerar o 

museu/instituição como possuindo ou não uma exposição de paleontologia segundo os critérios 

definidos.  
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Tabela 3: Classificação de Exposições em Museus 

Coleções Universitárias e afins 

A
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u
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o
 

Museu Geológico e Mineralógico da Universidade de 

Coimbra  

●○ ● ● ● ●  Sim 

Museu Nacional de História Natural e da Ciência da 

Universidade de Lisboa 

●○ ○ ● ● ●  Sim 

Museu História Natural e da Ciência da Universidade do 

Porto  

●○ ●○ ●○ ●○ ●  Sim 

Museu Décio Thadeu ●○ ● ○ ●○ ●○  Sim 

Coleção do Instituto Superior de Engenharia do Porto ●○ ○ ○ ○ ●  Não 

Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia 

● ● ● ● ●  Sim 

Coleção do Departamento de Engenharia de Minas da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

●○ ○ ○ ● ○  Não 

Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa 

●○ ○ ○ ●○ ●○  Não 

Museu Geológico Fernando Real ● ● ● ● ●  Sim 

Coleção da Universidade de Évora ●○ ○ ○ ○ ●○  Não 

Centro de Ciência Viva de Estremoz ● ● ● ●   Sim 

Coleções de caratér regional e outros 

A
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Museu da Lourinhã ● ● ● ● ●  Sim 

Coleções da Câmara Municipal de Valongo ● ○ ○ ○ ●  Não 

Museu Municipal de Porto de Mós ● ● ○ ● ●  Sim 

Museu Mineiro de São Pedro da Cova ● ● ● ● ●  Sim 

Núcleo Museológico de Centro Português de Geo-

História e Pré-História 

● ● ● ● ●  Sim 

Museu Municipal de Loulé ● ● ●○ ● ●○  Sim 

Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da 

Serra de Aires 

● ● ● ● ●  Sim 

Sociedade de História Natural – Associação Leonel 

Trindade (Coleção do Município de Torres Vedras) 

○ ○ ○ ○ ●  Não 

Museu da Pedra de Cantanhede ● ● ● ○ ●  Sim 

Museu Municipal do Cadaval  ● ● ● ● ●○  Sim 

Centro de Interpretação Geológica de Canelas ● ● ● ● ●  Sim 

Casa Museu de Fóssei de Sicó ● ● ●○ ●○ ○  Sim 

Museu de História Natural de Sintra ● ● ● ● ●  Sim 
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Centro de Interpretação Científico e Ambiental das 

Grutas da Moeda 

● ● ● ● ●○  Sim 

Museu da Comunidade Concelhia da Batalha ● ● ● ● ●  Sim 

Museu da Fábrica de Cimento Maceira Liz ● ● ● ● ●  Sim 

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo (Museu de 

Évora) 

● ○ ○ ○ ●  Não 

Museu de Leiria ● ● ● ● ●  Sim 

Museu de Peniche ● ●○ ○ ●○ ○  Não 

Parque dos Dinossauros da Lourinhã (Coleção do Museu 

da Lourinhã) 

● ● ● ● ●  Sim 

● – Presença/Existência; ○ – Ausência/Inexistência; ●○ – Parcialmente existente; ? – Desconhecido 

 

Assim podemos apercebermo-nos de que das 31 instituições recenseadas, só 27 possuem 

museus e, desses 27 museus, só 23 possuem verdadeiras exposições de paleontologia. 

A Tabela 3 não deixa de ser uma simplificação de todo o processo de estudo e em virtude 

disso, o resumo de resultados apresentados não dá conta das outras características que as 

instituições apresentam nem do estado pelo qual as mesmas podem estar a travessar. Algumas 

decisões tomaram em conta a última exposição de paleontologia que esteve patente ao público 

na instituição, apesar do museu e/ou exposição poder estar atualmente encerrado ao público 

para reestruturação temporária. Como defendido no início deste sub-capítulo, é através da 

exposição paleontológica e, logo, através do seu discurso expositivo, que o património 

paleontológico se dá a conhecer, se explica, que uns fósseis se destacam em relação a outros e 

que lhes é reconhecida autoridade.  

Identificadas as instituições portuguesas de acesso público e, dessas, as que possuem 

exposições de paleontologia, passamos a apresentar um resumo da história de cada instituição 

com coleções paleontológicas, dando particular atenção à forma de constituição do acervo 

fóssil, e concedendo atenção às exposições de paleontologia, quando existem, caracterizando 

o seu discurso expositivo. Constatar-se-á que este não é independente da história e da função 

da instituição. Recordamos a pertinência de este ser, segundo conhecemos, o primeiro 

levantamento a ser concretizado sobre as instituições portuguesas de acesso público com 

coleções de paleontologia. O conjunto destas instituições são as detentoras de parte 

significativa do património paleontológico português.   
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III.3 – Coleções universitárias e afins 

As primeiras instituições a serem aqui abordadas são as de natureza universitária, por 

estas incluirem as mais antigas coleções de paleontologia do país, o que adiciona ao valor 

científico dos fósseis, um valor histórico. Nas universidades, a constituição e formação do 

acervo está ligada à função letiva, resulta da recolha de docentes e investigadores, doações de 

antigos alunos e aquisições e constituição de coleções de referência. Esses são também os 

museus mais estudados (Callapez et al., 2010; Coke & Favas, 2010; Mateus, S. 2017, b; 

Pereira, 2010; Sousa, 1991). Por outro lado, estas coleções universitárias possuem atualmente 

diversas funções, desde referência a repositório. Alguns autores, referindo-se a coleções 

zoológicas, dividem-nas como coleções didáticas, coleções de pesquisa, coleções regionais, 

coleções especiais, coleções de identificação (Kunzler et al, 2014a, Papavero, 1994). 

As onze instituições aqui apresentadas estão ordenadas por antiguidade da coleção 

paleontológica, quando esta conhecida, ou do museu quando a coleção de fósseis é constituinte 

do acervo original, ou não se conhece o seu início. Das onze instituições universitárias e afins, 

só oito possuem museus, mas só sete possuem exposições com paleontologia. 

Para algumas instituições existem diversas fontes bibliográficas que documentam a sua 

história, mas são, regra geral, os autores ligados à geologia e paleontologia quem mais cuidado 

têm em incluir informações sobre a coleção paleontológica, sendo por esse motivo tais autores 

os mais usados.  

Estão incluidos o Museu Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra, o 

Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, Museu de 

História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, o Museu Décio Tadeu do Instituto 

Superior Técnico, também em Lisboa, a coleção do Instituto Supperior de Engenharia do Porto, 

a coleção do Museu Geológico, que sendo do Laboratório Nacional de Energia e Geologia é 

aqui equiparado a um museu universitário, a coleção Faculdade de Engenharia da Universidade 

do Porto, a coleção do Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e 

Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, o Museu de Geologia Fernando Real da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, coleção da Universidade de 

Évora e o polo do Centro Ciência Viva de Estremoz. 
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III.3.1 – Museu Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra  

O Museu Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra (MMGUC) está sob a 

alçada do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, cuja origem remonta a 1772 e à 

reforma pombalina da Universidade e implementação da Faculdade de Filosofia Natural 

(Callapez et al., 2010, 2017). Depois do terramoto de Lisboa, em 1755, as duas únicas 

universidades portuguesas, que estavam nas mão da Companhia de Jesus, Coimbra e Évora, 

são alvo de reformas e de cortes. No caso de Évora, as reformas levam ao encerramento da 

Universidade e, no caso de Coimbra, à expulsão dos Jesuítas e à reformulação do corpo docente 

e início de uma nova política de ensino. Em Coimbra, o Marquês de Pombal vai fazer a 

introdução da educação científica experimental (Pires et Pereira, 2010) e convida o naturalista 

de Pádua, Domingos Vandelli (1735-1816), para criar, entre outras coisas, o Gabinete de 

História Natural, percursor do atual museu, equipando-o com objetos didáticos para as aulas 

de filosofia natural que incluiam fósseis (Callapez et al., 2017). As coleções que tiveram 

origem no século XVIII desenvolvem-se nos séculos seguintes e são distribuídas por diversos, 

edifícios maioritariamente no polo histórico da Alta de Coimbra (Casaleiro, 2008). 

O MMGUC acabaria por beneficiar das coleções do Real Museu da Ajuda, através da 

incorporação de parte do seu acervo que chega a Coimbra para evitar a sua pilhagem durante 

as invasões Francesas, ou mesmo por parte dos próprios aliados britânicos (Gomes, 2010). 

Em 1885, a secção de mineralogia e geologia acupa um novo espaço com a trasladação 

dos fósseis para a sala onde hoje é o museu (Portugal Ferreira, 1998; Ferraz de Carvalho, 1942 

in Callapez et al., 2010).  

Em 1911, visando a aplicação dos ideais republicanos às universidades e institutos 

politécnicos, é criada em Coimbra a Faculdade de Ciências e dá-se um incremento na recolha 

de fósseis como resultado das novas políticas de cursos práticos (Callapez et al., 2010). Além 

das recolhas propriamente ditas, concretizam-se aquisições de fósseis a casas internacionais, 

como a Krantz, de Bona, Louis Saemann, de Paris, ou a Comptoir Minéralogique et Géologique 

Suisse, de Genebra (Callapez & Brandão, 2011, Callapez et al., 2014). 

Atualmente, a exposição de paleontologia do MMGUC é constituída por duas salas, a da 

coleção estratigráfica portuguesa (Figura 17) e a coleção estrangeira (Figura 18). O MMGUC 

e nomeadamente a coleção de estratigrafia portuguesa está acessível a visitas sob marcação, 

normalmente escolares ou de investigadores. Assim como noutros museus universitários, a 

utilização que a própria Universidade faz da sua exposição, enquanto espaço de lecionação, é 
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bastante variável, muito dependente do foco do docente e sua relação com o museu e, mesmo 

o seu entendimento acerca do museu como ferramenta didática ou somente como depósito de 

materiais. 

 

Figura 17: Sala da paleontologia do Museu Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra. 

 

 

Figura 18: Vitrine da sala da coleção estrangeira. 
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Quanto à exposição, a coleção estratigráfica portuguesa está organizada por jazidas 

dando destaque a fósseis de invertebrados que são 

representativos da respetiva jazida e da idade em 

causa. Este tipo de apresentação, por jazidas, não é 

muito vulgar, sendo mais comum por idade, 

taxonomia ou localidade. Os textos de parede, um 

para cada jazída, têm uma componente geológica 

muito forte (Figura 19). Os fósseis são apresentados 

com a tradicional função académica de, no seu 

conjunto, constituirem espécies características para 

a identificação cronológica de estratos e 

compreensão da formação geológica onde são 

encontrados. Por outro lado, a classificação 

biológica dos fósseis, ou seja, a tipologia dos 

organismos, não é destacada, não sendo 

frequentemente mencionada. Os fósseis de animais 

tetrápodes aparecem pontualmente, sendo 

constituído por alguns dentes e ossos, mas sem grande destaque a este tipo de animais. 

Nesta exposição, de uma das coleções mais antigas de país, o património paleontológico 

é realçado pela sua importância histórica e didática, mais do que pela espetacularidade de 

alguns dos seus exemlares. Não querendo diminuir o mérito científico de alguns dos seus 

fósseis, deve, contudo, ser reconhecido que estes não encontram o protagonismo mediático de 

outras exposições com grandes tetrápodes mesozoicos, como os grandes dinossauros jurássicos 

e cretácicos. 

 

 

III.3.2 – Museu Nacional de História Natural e da Ciência  

O Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC), em Lisboa, é um dos 

museus que tem origem em 1768 com o Real Museu de História Natural e Jardim Botânico da 

Ajuda, para educação da família real, nomeadamente dos príncipes. Em 1798 é aberto ao 

público um dia por semana e aos estudantes curiosos de história natural (Póvoas et al., 2011). 

É parte destas coleções do Museu da Ajuda que é transferida, em 1836, para a Academia Real 

Figura 19: Texto de parede da jazída "Arribas 

calcárias e pedreiras do cabo Mondego (Jurássico 

médio, Batoniano-Caloviano)” 
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das Ciências. Outra parte já havia sido remetida, em 1808, durante as invasões francesas, para 

o Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, por Geoffroy Saint‑Hilaire (1772‑1844), 

nomeadamente alguns exemplares das coleções naturais provenientes do Brasil (Póvoas et al., 

2011). 

Nos anos seguintes, a história do atual MUHNAC emaranha-se com a da Academia das 

Ciências de Lisboa (ACL), outra instituição cuja história do seu museu tem origem no Real 

Museu de História Natural e Jardim Botânico da Ajuda, com a propriedade de algumas coleções 

a serem reclamadas por ambas as entidades43.  

Em 1837 o então conselho da Escola Politécnica pede a transferência das coleções do 

Museu de História Natural da Academia Real das Ciências (hoje Academia das Ciências de 

Lisboa) para as suas instalações, o que se concretiza em 1858, por decreto real de D. Pedro V., 

o qual, através do naturalista José Vicente Barbosa du Bocage (1823‑1907), manda reunir as 

colecções de zoologia, mineralogia e paleontologia.  

««o Museu de História Natural, que foi, por decreto de 27 de Agosto de 1836, 

transferido para a Academia Real das Ciências de Lisboa, passa para a Escola 

Politécnica» e que «as colecções de zoologia e mineralogia e todos os objectos 

pertencentes ao mencionado Museu são incorporados nos gabinetes de zoologia e 

mineralogia da mesma escola » e, ainda, que «estes dois gabinetes ficam 

constituindo as duas secções do Museu»» (Póvoas et al., 2011, 21). 

O processo de transferência das coleções acaba por ser repartido por diversas fases e 

deixa cicatrizes diplomáticas entre alguns dos intervenientes das referidas instituições. 

Em 1911, com os ideais republicanos do novo regime político, dá-se a conversão da 

Escola Politécnica em Faculdade de Ciências e, em 1926, o museu ganha autonomia própria, 

sendo dividido em secções e os fósseis incluidos nas colecções geológicas. Durante esse tempo, 

as coleções foram sendo alimentadas pelos diversos docentes e investigadores afetos à 

Faculdade de Ciências e à Universidade de Lisboa, assim como pela aquisição de coleções de 

referência, num processo semelhante ao dos outros museus universitários. 

 
43 A Academia das Ciências de Lisboa (ACL) foi outra das instituições inicialmente consideradas para esta 

tese. Por diversas vezes se tentou entrar em contacto com o museu da ACL, sem nunca se obter resposta a 

qualquer pedido de entrevista. O espaço da ACL foi visitado, assim como o seu Museu Mayense, e não 

foram observados fósseis na sua exposição. Durante a pesquisa bibliográfica nunca se encontrou uma 

menção inequívoca da existência de fósseis de exceção que estivessem ainda na posse da ACL. Face a esta 

situação, esta instituição, a ACL, não foi comtemplada neste estudo. 
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 Em 1978, ocorre um dos maiores desastres deste museu. Um incêndio deflagra no 

edifício da Faculdade de Ciências destruindo parte do acervo das secções de Zoologia, 

Antropologia, Mineralogia e Geologia, onde se incluiam também as coleções de Paleontologia 

(Brandão et al., 2015, Póvoas et al., 2011). O incêndio leva também ao abandono total do 

edifício em termos de uso regular para aulas pela Faculdade de Ciências e à criação posterior 

do Museu da Ciência que mais tarde é fundido com o Museu de História Natural (Lourenço, 

2010). No fogo, muitos dos fósseis expostos acabam por ficar irremediavelmente perdidos, mas 

alguns dos fósseis que se mantinham em reserva, nos armários, tiveram melhor sorte. De 

madeira maciça, alguns armários, acabam por atuar como protetores térmicos dos fósseis, 

sendo destruídos sobretudo alguns dos que estavam armazenados em metal, cujos armários 

funcionaram como forno.  

O Museu ainda recupera paulatinamente do incêndio, mas perdem-se informações 

relevantes e caracterizações das coleções (Póvoas et al., 2011) e, algumas salas, até há poucos 

anos, ainda revelavam cicatrizes do fogo. Sofia Pereira (2017), na sua tese de doutoramento 

sobre trilobites portuguesas do Ordovícico Superior, transmite bem a perda que o incêndios 

constituiu para os investigadores: 

«Após várias reestruturações na organização das coleções paleontológicas do 

atual Museu Nacional de História Natural e da Ciência, estas estavam a ser 

transferidas para uma nova sala por grupos biológicos, quando um incêndio em 

março de 1978 afetou uma área significativa do Museu. O grupo das trilobites 

estaria em processo de transferência, motivo pelo qual muitos fósseis se 

encontravam ainda na sala antiga, a qual foi das mais afetadas pelo incêndio. Sem 

a existência de qualquer listagem no arquivo histórico desta instituição, será 

impossível determinar o verdadeiro valor da perda. Alguns exemplares, embora 

bastante deteriorados, foram guardados. Este material encontrava-se disperso em 

dezenas de gavetas desde o incêndio» (Pereira, 2017). 

Também Bruno Pereira (2015) refere na sua tese de doutoramento a perda de exemplares 

de equinodermes portugueses: 

«Loriol (1890-1891) refere a existência de espécimes guardados no então 

chamado Museu Nacional, hoje conhecido como Museu Nacional de História 

Natural e Ciência em Lisboa. Numa visita às coleções desse museu, foram 

observados menos de uma mão cheia de fósseis de equinoides, todos sem etiquetas. 
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Os espécimes ilustrados por Loriol nunca foram encontados. O museu sofreu um 

enorme incêndio em 1978, que destruiu parte das coleções de Biologia e Geologia. 

A extensão do material destruído no fogo é desconhecida e é assumido que o 

material fóssil de equinoides se tenha perdido.» (Pereira, 2015). 

O MUHNAC tem sido o museu em Portugal mais dinâmico na reestruturação da sua 

exposição de paleontologia, com sucessivas temáticas à volta dos dinossauros e com diferentes 

durações de tempo. Por esse motivo há mais material descrevendo as exposições deste museu. 

Destaca-se a exposição do Allosaurus de Andrés com o título “Allosaurus: Um Dinossaurio, 

Dois Continentes”. Esta exposição anunciou-se em dezembro de 2010 como uma exposição 

temporária que duraria cerca de um ano e acabou por ficar até maio de 2017.  

Nesse ano a exposição foi desmantelada conjuntamente com a exposição permanente de 

paleontologia. Porém, na antiga sala da exposição permanente foi montada uma nova exposição 

temporária: “Dinossauros que Viveram na Nossa Terra”. Esta coleção, da Sociedade de 

História Natural – Associação Leonel Trindade (SHT-ALT), sediada em Torres Vedras, já 

havia estado em exposição no Museu Municipal Leonel Trindade, também em Torres Vedras, 

entre novembro de 2012 e setembro de 2014. No MUHNAC a exposição ficou patente até 

novembro de 2017.  

«A exposição Dinossauros que viveram na nossa terra (...) tem a seu cargo uma 

das maiores coleções paleontológicas de vertebrados do Jurássico Superior de 

Portugal, fruto de quase duas décadas de intervenções na região Oeste de 

Portugal. A juntar a este acervo, a SHN e a Câmara Municipal de Torres Vedras 

acolheram em 2008 uma importante coleção paleontológica privada, reunida por 

José Joaquim dos Santos e Luís Francisco, dois aficionados da Paleontologia.» 

(MUHNAC)44 

Atualmente, a exposição de paleontologia do MUHNAC volta a ser com fósseis próprios 

e é denomidada Entre Dinossaurios, com uma duração prevista de 17 de janeiro de 2019 a 31 

de dezembro de 2020. 

«A partir da investigação realizada no Museu, a exposição apresenta trabalhos 

de escavação, de preparação laboratorial e de identificação de fósseis de 

 
44 Museu Nacional de História Natural e da Ciência, acedido a 04/10/2018 <https://www.museus.ulisboa.pt/pt-

pt/dinossauros-que-viveram-na-nossa-terra > 
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Allosaurus encontrados na jazida de Andrés (Pombal). Descobriremos o que nos 

dizem os diferentes fósseis e os sedimentos ali encontrados sobre como era o 

ecossistema nesse local há 150 milhões de anos.» (MUHNAC)45 

A exposição conta com alguns dos fósseis da antiga exposição de dinossauros do Museu 

e de materal proveniente de Andrés, numa nova cenografia atrativa com uma réplica de um 

Allosaurus ao centro (Figura 20). 

 

Analisando o acervo fóssil do MUHNAC, e deste, o património paleontológico com 

relevância científica facilmente mensurável, os espécimes tipo incluem desde crânios de 

cetáceos Miocénicos e crocodilos, assim como diversos grupos de invertebrados (Antunes, 

1961, Callapez, 2003, Cope, 1896, Galopim de Carvalho, 1966, Gomes, 1915-1916, Kellog, 

1941, Lockley & Meyer, 2000, Mocho & Póvoas, 2011a, Mocho & Póvoas, 2011b, Perna et 

al., 2003, Salter, 1864, Schumacher, 1817, Silva et al., 2011, Swainson, 1840, Teixeira et al., 

1964, Vianna & Moraes, 1945), o que atesta este Museu ser um importante detentor de 

património paleontológico português de exceção.  

 
45 Museu Nacional de História Natural e da Ciência, acedido a 19/04/2019 < https://www.museus.ulisboa.pt/pt-

pt/entre-dinoss%C3%A1urios> 

Figura 20: Exposição "Entre Dinossaurios". 
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III.3.3 – Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto  

O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) é um 

dos casos de estudo deste trabalho e a sua história e exposição será abordada mais 

detalhadamente no quinto capítulo. 

Resumidamente, e para enquadrarmos o MHNC-UP com os restantes aqui abordados, 

este foi criado em 1838 como a criação da Real Academia Politécnica do Porto (Gomes, 2010, 

Mateus, S., 2018). Na mudança para o regime republicano, em 1911, a Academia Politécnica 

transforma-se em Universidade do Porto, as coleções são incorporadas na Faculdade de 

Ciências e é criado o Museu de História Natural com diversas coleções e sub-museus onde 

estão incluídos os fósseis no Museu Wenceslau Lima, um dos nomes mais emblemáticos pelos 

quais a coleção passou. Em 2015, começam a decorrer reestruturações no MHNC-UP, tanto 

organizacionais: de estatuto, de nome, de corpos diretivos, técnicos trabalhadores, tutela; como 

reestruturações físicas, entrando em obras, reacondicionamento integral das coleções, 

acabando o MHNC-UP por ser temporariamente encerrado ao público. A coleção 

paleontológica ainda hoje não se encontra visitável. 

Antes do encerramento, a coleção de paleontologia ainda foi alvo de uma exposição 

temporária de fósseis que versava sobre a história da terra, expondo alguns dos fósseis mais 

emblemáticos da sua coleção (Figura 21). 

 

Figura 21: Exposição temporária de fósseis no MHNC-UP. 
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Desde o seu encerramento que uma das propostas expositivas do futuro MHNC-UP passa 

pela criação de uma exposição de dinossauros no átrio central do polo da Reitoria. E foi a 

aposta nessa exposição que levou à inclusão do MHNC-UP como caso de estudo desta tese.  

Analisando a coleção de fósseis do MHNC-UP, em termos de espécimes tipo, este Museu 

distingue-se pelo número de fósseis descritores de espécies do Paleozoico, nomeadamente das 

camadas fossilíferas do Carbonífero da região do Porto. Como para outros museus 

universitários, o trabalho de investigadores no campo da paleotologia produz incorporações 

importantes e, no caso da história dos museus associados, alguns investigadores destacaram-

se: Wenceslau de Lima (Teixeira, 1940, Teixeira, 1944), João Carrington da Costa (Costa, 

1940a, 1940b, 1940c, 1940d, 1941, 1942, 1946, Carvalho et al., 2017), Carlos Teixeira ( 

Teixeira, 1939a, Teixeira, 1939b, Teixeira, 1941a, Teixeira, 1941b, Teixeira, 1941c, Teixeira, 

1944, Teixeira, 1945 ) e, mais recentemente, o investigador Pedro Correia (Correia et al., 2013, 

Correia et al., 2014, Correia, 2016, Correia et al., 2016, Correia et al., 2017, Correia et al., 

2018, Loureiro et al., 2010, Pšenička et al., 2016).  

Alguns espécimes tipo de 

fósseis tinham indicações de 

holótipo escrita na etiqueta (à 

direita) como algumas frondes46 

de plantas descritas por Teixeira 

como a espécie 

Pseudomariopteris corsini 

(Teixeira, 1939b), cujo holótipo 

seria redescrito mais tarde, em 

1958, por Wagner (Figura 22).  

Outros espécimes foram 

sinalizados na própria rocha com 

um círculo desenhado a lápis vermelho ou a azul.  

Ao total, e aferidos até à data, no inventário do MHNC-UP existem 67 espécimes tipos 

de fósseis, cuja listagem se encontra em Apêndices, nomeadamente o Apêndice 3. 

  

 
46 No caso dos fetos, o nome técnico das folhas é “fronde”. 

Figura 22: Pseudomariopteris corsini, UP-MHNFCP-013439. 
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III.3.4 – Museu Décio Thadeu 

O Instituto Superior Técnico (IST) faz parte da Universidade de Lisboa e leciona os 

cursos de Engenharia Geológica e de Minas, estando situado no centro da cidade, na zona da 

Alameda. O IST tem uma exposição de paleontologia na sala denominada Museu Décio 

Thadeu, um professor do IST, cuja coleção de fósseis foi recolhida maioritariamente no final 

do século XIX e início do XX por professores ligados às cadeiras de geologia e minas47. O 

Museu em si não é conhecido pelo público em geral, pela maioria dos alunos do próprio IST, 

nem por parte dos paleontólogos mais novos recém-formados. 

 

A sala-museu Décio Thadeu (Figura 23) não tem dias de abertura regular nem tem um 

funcionário, a tempo inteiro ou parcial, afeto ao Museu. A abertura ao público, visitas guiadas, 

acesso aos fósseis e coleções e outros trabalhos de natureza museológica são colmatados pelo 

professor Manuel Francisco Costa Pereira, que acumula as funções de curador do Museu Décio 

Thadeu e do Museu Alfredo Bemsaúde que alberga as coleções de geologia e mineralogia do 

IST. 

Em termos de discurso expositivo, o Museu Décio Thadeu é confuso, fruto de muitos 

anos de falta de interesse institucional. Existem espécimes de geologia e mineralogia no meio 

de fósseis, conjuntamente com alguns objetos arqueológicos. Aquando da montagem da 

exposição, esta parece ter seguido uma organização cronológica seguida por uma taxonómica, 

mas anos de uso e incorporação de exemplares sem revisão expositiva levaram a uma 

 
47 Museu Décio Thadeu, acedido a 19/04/2019 <https://www.ulisboa.pt/patrimonio/museu-decio-thadeu> 

Figura 23: Museu Décio Thadeu. 
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deturpação da organização original. O acesso às diversas peças, por parte de diferentes 

utilizadores das coleções de geologia e de paleontologia, parece ter originado a desorganização 

da exposição. Como se diferentes utilizadores de uma biblioteca requisitassem livros de 

temáticas distintas e depois fossem arrumados pelos leitores e não pela lógica bibliotecária. 

Sem funcionários e meios de trabalho no Museu, a opção tem sido manter o mais possível a 

exposição na forma original, próxima ao que estava à morte de Décio Thadeu (1919-1995) 

quando deixou a sua coleção privada ao IST. 

O inventário não é sistematizado, sendo acrescentado à medida das necessidades e 

resultando da convergência de diversas folhas de cálculo excel produzidas pelos investigadores 

de cada área. O conhecimento do potêncial património paleontológico ali depositado está, 

assim, comprometido em relação à real dimensão da coleção, existência de fósseis de valor 

estético ou científico. Não há conhecimento de espécimes tipos, como holótipos ou outros, 

apesar da referência a “espécies únicas” na coleção, mas sem se saberem quais. Não obstante 

Octávio da Veiga Ferreira (1953) descreve novas formas de pectinídeos para as coleções do 

Instituto Superior Técnico”. Desconhece-se se estes exemplares ainda se encontram no IST.  

As reservas são constituídas por gavetas na parte de baixo dos armários expositivos, na 

sala do Museu e, por alguns outros armários juntos às salas de aulas e laboratórios. 

Nos últimos anos a política do IST para com o Museu Décio Thadeu, ou o Museu Alfredo 

Bensaúde, parece ter sido de negligência, deixando o Museu cair no esquecimento e com ele a 

informação que a sua coleção compreende. Com menos de 1000 visitantes em 2016 e uma 

coleção estimada entre 13 mil a 26 mil fósseis (contagem própria), o Museu Décio Thadeu 

possui um património paleontológico notável, com potencial, mas em risco que deveria, pelo 

menos, ser revisto e catalogado. 
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III.3.5 – Coleção do Instituto Superior de Engenharia do Porto 

O Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP) teve a sua génese em 1852, com o 

Instituto Industrial do Porto. Durante a história do ISEP existiram espaços tipo gabinetes de 

curiosidades, denominados Gabinete de Mineralogia, Gabinete de Arte Mineira e um Gabinete 

de Ciências Naturais, que acabaram por dar origem ao antigo Museu Parada Leitão. A fim de 

equipar esses gabinetes foram comprados espécimes e modelos, entre outros objectos, a casas 

da especialidade como Les Fils d’Émile Deyrolle (Paris) ou a casa F. Krantz (Bona) (Costa, 

2013) que passaram a constituir o grosso da coleção. No entanto, os fósseis, tanto originais 

como réplicas, nunca passaram de objetos de ensino motivo pelo qual foram adquiridos, isto é, 

nunca se tornaram objetos de exposição pública. Os espécimes fósseis e modelos adquiridos 

das casas Krantz e Les Fils d’Émile Deyrolle, foram somente usados como objetos didáticos 

de lecionação. Atualmente o foco do Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto, 

antigo Museu Parada Leitão, é mais dirigido para componentes de engenharia do que para a 

coleção paleontológica que não consta na exposição.  

Alguns fósseis que estão numa 

vitrine de um corredor do Instituto não 

possuem legendas nem textos 

explicativos (Figura 24, canto superior 

esquerdo) e algumas réplicas adquiridas 

a uma das casas citadas, encontram-se 

nas paredes e varadins como elemento 

decorativo (Figura 24, canto inferior 

esquerdo). A maioria da coleção está 

armazenada juntamente com o restante 

material didático e coleções de 

referência de geologia (Figura 24, à 

direita) e tem sido alvo de curadoria de 

Patrícia Costa (Costa, 2013). O 

inventário é o mesmo da altura da aquisição das peças, num livro de tombo que ainda não foi 

alvo de atualizações posteriores. Não são conhecidas espécimes tipos. O trabalho e o interesse 

pela coleção fossilífera da curadora parece promissor em relação à qualificação do património 

paleontológico do ISEP, evitando que este venha a cair num esquecimento como noutros 

museus.   

Figura 24: Fósseis no Instituto Superior de Engenharia do Porto. À 

esquerda, em cima: armário no corredor; à esquerda,em baixo: 

réplica pendurada no corredor; à direita: armário nas reservas. 
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III.3.6 – Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) é uma instituição de investigação 

e desenvolvimento tecnológico, sob a alçada do Ministério do Ambiente, com um signifivativo 

trabalho desenvolvido na área da geologia. Apesar de não ser uma instituição universitária, a 

gestão do seu museu geológico tem alguns paralelismos com a destas, como a produção de 

investigação, acolhimento de bolseiros, ou gestão pública, o que, para a presente tese e para a 

análise que se pretende, faz com que se optasse por englobar a análise do seu Museu e coleções 

na categoria das instituições universitárias.  

O Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (MG-LNEG), em 

Lisboa, anteriormente conhecido como Museu Geológico e Mineiro, foi criado em 1859 para 

albergar o material recolhido pela Comissão Geológica do Reino, criada pelo rei Pedro V que 

tinha, entre outras funções, a principal incubência de fazer o levantamento cartográfico e 

geológico do reino.  

O Museu fica no segundo andar do antigo “Convento de Jesus”, atual Academia de 

Ciências de Lisboa. Após ver parte da sua coleção distribuída por outros museus, como o 

MUHNAC, perde também uma ala do edifício.  

O Museu foi classificado 

como de Interesse Público em 

2010 (portaria nº 1176/2010), 

sendo essa classificação 

atribuída, não só ao Museu, 

como também à coleção e ao 

mobiliário, acabando por ser 

apelidado “museu dos museus” 

visto que a sua museografia não 

se alterou radicalmente desde o 

século XIX (Figura 25). Esta classificação, que dignifica o Museu, também acaba por limitar a 

evolução e modernização da exposição que, neste caso, se divide em duas coleções principais, 

a de paleontologia, onde se encontra a larga maioria dos fósseis, e a de arqueologia, onde 

também se encontram alguns fósseis de megafauna Cenozoica.  

O acervo fóssil do MG-LNEG é dos mais ricos em Portugal e também dos mais 

estudados, praticamente não existindo investidador de paleontologia cujo trabalho não tenha 

Figura 25: Museu Geológico, in revista Ocidente, 1881. 
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de ter passado em algum ponto pelo Museu. A maioria dos fósseis foi recolhida durante a 

cartografia geológica de Portugal, na segunda metade do século XIX, início do século XX.  

Parte significativa dos fósseis de invertebrados foram recolhidos por Nery Delgado e 

Paul Choffat e os fósseis de vertebrados por Georges Zbyszewski (Brandão, 2010). A coleção 

do MG-LNEG é uma das mais ricas de Portugal, com diversos espécimes tipo de dinossauros 

e outros vertebrados. É, aliás, o Museu com maior número de espécimes tipo, com uma lista 

que supera os 270 itens de 220 diferentes espécies. Tomando como exemplo a presença de 

dinossauros saurópodes, quadrúpodes gigantes de pescoço comprido, constituindo alguns 

espécimes tipo, estes são apresenta uma 

expressão central da exposição (Figura 26). 

Atendendo à coleção, tanto no seu 

caráter científico como pela sua riqueza 

faunística, e à história da instituição, o MG-

LNEG é o Museu com maior número de 

espécimes tipo. A importância do seu 

património paleontológico é inquestionável, 

sendo provavelmente o mais importante de 

Portugal. 

Atualmente o MG-LNEG prepara uma 

nova exposição com o dinossauro estegossauro 

Miragaia, sendo um dos mais completos e 

importantes esqueletos das espécies 

portuguesas, cuja abertura da nova exposição 

está prevista para  2020. Esta exposição é resultado parcial da atribuição de uma bolsa para o 

estudo do património paleontológico português que será abordada no ponto VI.4 – Resultado 

expositivo e impacto do PDL.  

 

 

III.3.7 – Coleção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) 

A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) possui uma coleção de 

fósseis utilizada sobretudo para as aulas, que se encontra numa vitrine “museológica” numa 

sala de aulas (Figura 27), mas que não estão expostos ao público estudantil em geral. A coleção, 

Figura 26: Vértebras caudais de dinossauros do MG-LNEG.  
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sob a alçada do Departamento de Engenharia de Minas (DEM), provém sobretudo da recolha 

de Neftali da Costa Fonseca (1917 – 1985), antigo professor da FEUP, do referido 

departamento e engenheiro da Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da Cova, nas 

quais recolhia amostras de fósseis que ocasionalmente fossem aparecendo. Neftali da Fonseca 

trabalhava em São Pedro da Cova desde 1943, mas só entrou na FEUP em 1949, pelo que 

supomos que a coleção só se tenha começado a constituir desde essa data. Segundo Lemos de 

Sousa (2009, 47), Neftali da Fonseca era «um Engenheiro de Minas competentíssimo e 

completo, i.e., tanto sabia da Arte de Minas como de Geologia e, o que era muito mais raro, 

de Paleontologia», tendo publicações sobre a ocorrência de bivalves de água doce (Teixeira & 

Fonseca, 1953) e sigilárias de São Pedro da Cova (Fonseca, 1954).  

A coleção paleontológica do Departamento de Engenharia de Minas da FEUP tem uma 

função eminentemente didática, encontrando-se os fósseis no expositor, legendados, mas não 

possuindo registo de inventário. Caracteristicamente, uma coleção universitária resulta da 

recolha de um professor, que a utiliza ou utilizou ou para a sua investigação e para lecionar. 

Esta coleção não possui espécimes tipos e, apesar de alguns fósseis vegetais de S. Pedro da 

Cova terem uma beleza inerente, não parecem destacar-se de outros incorporados noutras 

coleções. Como em muitas coleções escolares, de caráter didático, o conhecimento do 

património paleontológico desta instituição encontra-se comprometido por falta de informação 

e de estudo. 

 

 

Figura 27: Coleção de fósseis da FEUP-DEM. 
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III.3.8 – Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa 

O Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa (DCT-FCT-UNL) não possui um núcleo museológico, tendo 

unicamente vitrines de corredor (Figura 28) onde estão expostos alguns fósseis, réplicas e 

originais, alguns resultantes de colheitas próprias, outros de doações de réplicas de outros 

museus e/ou instituições congéneres. A sua coleção está organizada por investigador estando 

misturados fósseis com amostras de solo e de rocha sem cariz paleontológico.  

 

Figura 28: Corredor do DCT-FCT-UNL. 

 

A coleção paleontológica do DCT-FCT-UNL resulta do depósito do material de estudo 

dos diversos investigadores que passaram pela Faculdade. A FCT foi criada em 1977, mas já 

existia trabalho de investigação e recolha de material paleontológico anterior. Aqui destacamos 

o papel de Miguel Telles Antunes, um dos primeiros investigadores e coletores da dita 

Faculdade e do Departamento de Ciências da Terra. O trabalho de Telles Antunes em 

paleontologia é vasto e as suas publicações repartem-se por diversos campos, desde cartas 

geológicas (Manupela et al., 1999), história da paleontologia (Antunes, 1986), à descrição de 

novas espécies, sejam elas tartarugas (Antunes et al., 1988, Antunes & Broin, 1988) 

crocodilomorfos, ou melhor, antepassados comuns aos crocodilos (Antunes, 1967, Antunes et 

al., 2008), seláceos, como raias e tubarões (Antunes et al., 1999, Antunes et al., 2008, Antunes 

& Balbino, 2007), mamíferos multituberculados (Antunes, 1998) ou diversos dinossauros 

(Mateus & Antunes, 2000, Mateus & Antunes, 2001, Mateus et al., 2006). Num campo da 
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paleontologia menos conhecido do público em geral, a paleobotânica e palinologia, há a 

assinalar um outro investigador, João Pais (1949-2016) (Antunes et al., 2017), que se destaca 

na descrição de diversas espécies de plantas (Pais, 1973, Pais, 1974, Alvin & Pais, 1978, Pais, 

1987), Pais & Reyre, 1980, Mendes et al., 2008a, Mendes et al., 2008b, Mendes et al., 2010, 

Mendes et al., 2014a, Mendes et al., 2014b, Mendes et al., 2017). Outro investigador que 

igualmente se tem destacado no panorama paleontológico é Octávio Mateus, cuja investigação 

portuguesa se tem dirigido para o estudo de vertebrados mesozoicos, especialmente os 

dinossauros (Antunes & Mateus, 2003, Mateus, O., 2005), tanto na Formação da Lourinhã 

(Bonaparte & Mateus, 1999, Hendrickx & Mateus, 2014b, Mateus, 1998, Mateus, 2013, 

Mateus et al., 2009, Mateus & Antunes, 2001), como noutras regiões (Brusatte et al., 2013, 

Mateus, 2013, Mateus, et al., 2011a,). Os fósseis que Octávio Mateus tem recolhido no 

concelho da Lourinhã vão alimentar o acervo do Museu da Lourinhã (Mateus, O., 2010), mas 

os restantes têm sido incorporados na coleção do DCT-FCT-UNL. Carmen Estraviz Fernandes 

fez também pesquisa para o seu doutoramento em mamíferos Eocénicos (Estravis, 1992), 

adicionando ao acervo da Faculdade uma série de novos fósseis tipo (Estravís & Russell, 1989, 

Estravis & Russel, 1992 , Estravis, 2000). Alguns fósseis relevantes da coleção do DCT-FCT-

UNL não são espécimes tipos, mas não deixam de ter uma importância grande no testemunho 

da evolução de alguns grupos icónicos para a paleontologia, como o Anchitherium, um equídeo 

tridactilo, cujos fósseis também se relatam para a coleção do MG-LNEG (Alberdi & Rodrigues, 

1999). 

Ostracodos, assim como foraminíferos, conodontes, diatomáceas, radiolários, 

silicoflagelados, dinoflagelados, pólens, esporos entre outros, fazem parte dos micro fósseis, 

cuja utilidade na localização cronoestratigráfica duma camada é bastante superior à dos 

dinossauros, pela sua ubiquídade, mas museológicamente apresentam muitos problemas, desde 

logo pelo seu tamanho e pela pouca empatia que geram. Devido à importância destes 

microfósseis, o número de investigações e teses de doutoramento e mestrado a eles dedicados 

é considerável, e nessas teses são descritas espécies únicas com incorporação do material nos 

museus e coleções universitárias. Assim, é de prever que os microfósseis sejam uma das 

maiores coleções dos acervos paleontológicos, apesar disso não transparecer nas listas de 

espécimes tipo. 

A Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e a Universidade 

de Évora, são as universidades portuguesas onde há o curso de mestrado de Paleontologia. 

Desde a abertura do mestrado que o DCT-FCT-UNL tem aumentado o seu interesse pela 
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coleção Paleontológica, começando-se a montar um novo laboratório de preparação de fósseis, 

que, em 13 de março de 2017, passou a denominar-se Laboratório de MacroPaleontologia Prof. 

Miguel Telles Antunes. As reservas do DCT-FCT-UNL são compartilhadas com as de 

geologia, como acontece em muitos museus, usando o programa informático excel para gestão 

da coleção. 

O património paleontológico desta Faculdade é notável, não só pela quantidade de 

espécimes tipo, o que atesta a importância científica da coleção, como pelo grau de preservação 

de alguns espécimes de tetrápodes, alguns ainda por publicar. Segundo a investigação realizada 

nesta tese, esta é a coleção universitária com o património paleontológico mais promissor mas 

não possuindo um museu próprio onde possa ser exposta.  

 

III.3.9 – Museu de Geologia Fernando Real 

O Museu de Geologia Fernando Real (MGFR) é um museu da Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) e está sob a alçada do Departamento de Geologia, albergando 

coleções de mineralogia, geologia e paleontologia e seus objetos documentais. O Museu 

começou com a fundação da Universidade, em 1986, pelo reitor da universidade Fernando 

Real, um geólogo consciente da importância das coleções geológicas. 

Dado ser uma Universidade com pouco mais de 30 anos, as coleções deste Museu 

universitário são menos diversas quando comparadas com as universidades centenárias, como 

as de Coimbra, Lisboa ou Porto. Os fósseis foram colhidos pelos investigadores associados à 

academia, professores e estudantes e alguns colecionadores da cidade, sendo a maior parte da 

incorporação inicial efetuada por Fernando Real. Atualmente existem três coleções principais 

de paleontologia: 1) Os fósseis colhidos pelos estudantes – deve ser notado que o espólio 

original de Fernando Real era mais rico em minerais do que em fósseis; 2) os fósseis colhidos 

por Artur Sá aquando da sua investigação de doutoramento e; 3) os fósseis resgatados em 2009 

aquando da construção do túnel do Côvelo na A41, que atravessa o anticlinal de Valongo e as 

suas camadas do Ordovícico ao Devónico. Existe também uma pequena coleção de peixes 

fósseis da formação de Santana, no Brasil, no Estado de Pernambuco, mas sem a grandeza das 

três coleções principais. 

Cerca de 50% da coleção está inventariada usando-se três registos diferentes: a do túnel 

do Côvelo, com aproximadamente 1200 fósseis; a da pesquisa de doutoramento de Artur Sá, 
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com cerca de 3200 fósseis; e os fósseis da sala de exposição, incluindo os que se encontram 

em gavetas, que perfazem uns 2000 fósseis (Figura 29). 

Os fósseis estão organizados taxonomicamente com um único tetrápode, o Mesosaurus 

brasiliensis, um pequeno réptil marinho do início do Pérmico, do Sul de África e América do 

Sul, sem especial destaque. De igual forma, a espécime tipo da trilobite Radnoria guyi (Pereira 

et al., 2015), também não tem muito destaque.  

A exposição contém igualmente algumas peças de arqueologia e réplicas de crânios de 

hominídeos que fazem uma interface entre a arqueologia e a paleontologia sem, no entanto, 

separar claramente as duas ciências. Um outro expositor, contendo crânios atuais, exibe um 

apontamento de anatomia comparada. 

Na exposição o objeto que tem maior destaque não é um fóssil, mas um diorama de uma 

sequência estratigráfica do Fanerozoico, com exemplos de fósseis de todos os períodos. Este 

objeto, feito para uma exposição temática em Espanha, foi posteriormente oferecido ao MGFR. 

 

Figura 29: Museu de Geologia Fernando Real. 

 

O património paleontológico deste Museu assenta sobretudo em trilobites e outros 

invertebrados da zona do anticlinal de Valongo, recolhidos nos últimos 30 anos. Não possuindo 

as coleções históricas, dos museus universitários centenários, são coleções portuguesas de 

caráter eminentemente científico que vão constituir o património paleontológico do Museu 

Geológico Fernando Real.   
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III.3.10 – Coleção da Universidade de Évora 

A Universidade de Évora (UE), sendo uma das mais antigas do país, com a sua 

constituição datada de 1 de novembro de 1559, teve um longo período de encerramento, desde 

1759, a quando da expulsão dos Jesuítas, só reabrindo enquanto universidade em 1973. Este 

período de mais de dois séculos de interregno pode ter contribuído para que, de todas as 

universidades centenárias do país, esta seja a única que não possui um museu de história 

natural, pois aquando do florescimento dos Gabinetes de Curiosidades e de Filosofia Natural, 

esta Universidade funcionava unicamente como colégio. Atualmente a Universidade de Évora 

e a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa lecionam em conjunto 

o curso de mestrado de Paleontologia. 

A Universidade de Évora não está organizada por faculdades, mas por departamentos, 

estando a sua coleção paleontológica sedeada no Departamento de Geociências da 

Universidade de Évora (DGUE). É o resultado do trabalho de Ausenda Cáceres Balbino 

(Balbino, 1995), cuja investigação se concentra em peixes cartilagíneos cenozoicos, 

nomeadamente dentes de seláceos provenientes das paleo bacias do Tejo e do Sado (Antunes 

et al., 1999a, Antunes et al., 1999b). Outros estudantes de mestrado, e agora de doutoramento, 

têm contribuído para a melhoria das coleções da Universidade (Fialho, 2015). 

A Universidade de Évora, assim como a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 

começaram a investigação paleontológica recentemente, com poucas décadas e praticamente 

uma única geração de investigadores, por isso as suas coleções diferem de outras coleções 

universitárias, como Coimbra, Lisboa ou Porto, com mais de um século de recolha e estudo de 

fósseis. Por outro lado, a Universidade de Évora não possui as coleções clássicas de um museu 

de história natural, incluindo a secção de paleontologia, com fósseis vistosos, talvez por não 

ter campos fossilíferos no interior do seu raio de ação, ou só possuir fósseis sem cariz 

museográfico, pois os dentes de peixes cartilagineos têm, regra geral, menos de um centímetro 

e não “enchem o olho” nem são vistosos para fazer uma exposição atrativa. 

A coleção é composta essencialmente por dentes de tubarões (Antunes e Balbino, 2004) 

e raias, sensu lato, tanto rajiformes (Antunes & Balbino, 2007), como myliobatiformes 

(Antunes & Balbino, 2006). 
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III.3.11 – Centro de Ciência Viva de Estremoz 

O Centro de Ciência Viva de Estremoz (CCVE) é um polo autónomo da Universidade de 

Évora, sendo uma unidade de divulgação e comunicação da cultura científica e tecnológica da 

mesma universidade e que faz parte da rede de Centros de Ciência de Portugal, que estão 

dispersos por diversas cidades, tendo a comunicação de diversas áreas da ciência por tema de 

base. O CCVE abriu portas a 27 de Maio de 2005 e o seu público é essencialmente escolar 

constituído por alunos dos 7os, 10os e 11os anos de escolaridade, nas disciplinas de ciências da 

terra e geologia. Face à relação histórica que Estremoz tem com as explorações de mármores, 

o principal tema abordado por este centro de ciência é a geologia48. Apesar dos CCV não serem 

museus, possuem com estes algumas semelhanças, como terem exposições temáticas. 

O CCVE está alojado no antigo convento das Maltezas e possui uma exposição dedicada 

inteiramente à paleontologia, além de ser o único local em Portugal a possuir uma réplica de 

um esqueleto de Tyrannosaurus rex, nomeadamente uma réplica da Sue (Figura 30), já referida 

anteriormente no início da tese. A organização desta exposição partiu da visão do mentor do 

centro, Rui Dias. Apesar disso, a exposição de Estremoz é constituída quase na sua totalidade 

por réplicas que, ainda assim, são a mais completa demonstração de importantes passos 

evolutivos, que ficaram 

registados nas rochas, em 

Portugal. O CCVE não possui 

originais de espécimes tipos. 

Assim, em termos de 

património paleontológico 

original, o CCVE é muito 

discreto, apesar do seu espólio 

ser constituído por réplicas que 

sem dúvida ilustram o 

património paleontológico de 

exceção de outros países e museus. 

  

 
48 O Centro de Ciência Viva de Estremoz não é o único centro a abordar a geologia. O centro de Ciência Viva 

do Alviela explora a formação cársica como o carsoscópio, e os seus habitantes icónicos, os morcegos, com 

o quiroptário. Outros centros optam por temas distintos como a astronomia no Centro de Ciência Viva de 

Constância ou de Sintra, só para nomear alguns exemplos. 

Figura 30: T. rex "Sue" nos claustros do Centro Ciência Viva de Estremoz. 
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III.4 – Coleções de caráter regional 

Em Portugal analisámos 20 instituições de caráter regional com coleções 

paleontológicas, 19 delas com museus e respetivas exposições temáticas, mas só 16 possuindo 

exposições de paleontologia. A representatividade destas coleções nos museus é variada: em 

alguns representam uma parcela significativa da exposição, inclusivamente representando uma 

importante área da subsistência económica do museu; noutros são meros apontamentos de 

contextualização geológica e, por vezes, histórica. Nos museus regionais a exposição é 

frequentemente mais utilizada para uma conferência de autoridade do município ou área 

ligeiramente mais alargada. Muitas vezes, o discurso expositivo serve para atestar uma origem 

geológica, quase concelhia. 

As autarquias, através dos seus museus municipais, são um dos principais receptores de 

fósseis colhidos por coletores e colecionadores privados. A maioria das vezes os fósseis têm 

proveniência da área de inserção do município, mas frequentemente aparecem alguns que o 

doador recolheu noutras áreas ou mesmo possa ter comprado em viagens ou feiras da 

especialidade49. Outras coleções tem uma propriedade independente do Estado e são, regra 

geral, detidas por organizações não governamentais, como associações.  

De seguida abordar-se-ão as coleções regionais não ligadas a universidades e afins, 

pertencentes a autarquias e as de posse privada, mas de acesso público. As instituições são 

apresentadas por antiguidade da coleção paleontológica, quando é possível de ser conhecida, 

ou do museu quando a coleção de fósseis é constituinte do acervo original, ou não se conhece 

o seu início. 

Incluidos neste estudo estão o Museu da Lourinhã, coleções da Câmara Municipal de 

Valongo, Museu Municipal de Porto de Mós, Museu Mineiro de São Pedro da Cova, Núcleo 

Museológico de São Caetano do Centro Português de Geo-História e Pré-História, Museu 

Municipal de Loulé, Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aires, 

Sociedade de História Natural – Associação Leonel Trindade, Museu da Pedra do Município 

de Cantanhede, Museu Municipal do Cadaval, Centro de Interpretação Geológica de Canelas, 

Casa-Museu de Fósseis de Sicó, Museu de História Natural de Sintra, Centro de Interpretação 

Científico-ambiental das Grutas da Moeda, Museu da Comunidade Concelhia da Batalha, 

 
49 É o caso da larga maioria das coleções regionais que se abordam na tese, com a notória excepção do Museu 

de História Natural de Sintra. 



 O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO Simão Mateus 107 

Museu do Cimento da Fábrica Maceira-Liz, Museu de Leiria, Museu Nacional Frei Manuel do 

Cenáculo (antigo Museu de Évora), Museu de Peniche e Parque dos Dinossauros da Lourinhã. 

Atualmente podem-se considerar dois espaços com exposições permanentes de 

paleontologia na Lourinhã: o Museu da Lourinhã e o Parque dos Dinossauros da Lourinhã, com 

exposições complementares mas autónomas na sua visita. Estas duas instituições constituem-

se, mutuamente, como o caso de estudo 2, o sexto capítulo desta tese. Sendo a exposição do 

Parque dos Dinossauros da Lourinhã, resultado direto do Museu da Lourinhã, para efeitos deste 

estudo, trabalham-se as duas instituições de forma agrupada, não se deixando de fazer neste 

capítulo um resumo histórico deste Museu.  

 

 

III.4.1 – Museu da Lourinhã 

Como já referido, a exposição de paleontologia do Museu da Lourinhã (ML) faz parte do 

segundo caso de estudo deste trabalho, pelo que o tratamento deste museu será mais 

desenvolvido adiante no sexto capítulo. É o mais antigo museu regional com exposição de 

paleontologia. 

O Museu da Lourinhã é um museu privado, tutelado por uma Associação sem fins 

lucrativos, denominada Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã (GEAL). O museu 

inaugurou a 15 de Julho de 1984 e conta desde o início com exposições de Etnografia, 

Arqueologia e Paleontologia, sendo nestas expostas fósseis de invertebrados e de crocodilos 

(Mateus, S., 2014). 

Até 1997 o ML não se destacava do panorama dos outros museus regionais, mas nesse 

ano é publicada a descoberta na Lourinhã do maior ninho de dinossauro do mundo do Jurássico 

contendo ossos de embriões (Mateus et al., 1997). Essa notícia eleva o interesse nacional pelo 

ML e entra na lista das 100 descobertas científicas mais importantes daquele ano, pela revista 

Discover (Discover, 1998). Mais tarde, novos ninhos e embriões são encontrados, aumentando 

ainda mais a importância da Lourinhã neste género de achados (Araújo et al., 2013, Ribeiro et 

al., 2014). 

Ainda sobre o destaque que a coleção de paleontologia do ML merece, esta é a única que 

contêm réplicas de esqueletos de espécies exclusivas de Portugal, o Lourinhanosaurus antunesi 
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e o Miragaia longicollum, que se destacavam no centro da exposição (Figura 31). Esta é a 

segunda coleção museológica com mais holótipos fósseis de vertebrados. 

 

 

Em 2018 a exposição, e parte dos holótipos, são transferidos para o Parque dos 

Dinossauros da Lourinhã, que abriu portas a 9 de fevereiro, ficando no ML uma nova exposição 

de fósseis subordinada ao tema da abertura do Atlântico, com fósseis provenientes de diversas 

regiões do mundo, como Angola, Wyoming ou Gronelândia e com fósseis portugueses, 

maioritariamente da zona da Lourinhã e alguns do Triásico do Algarve. Na mesanine do 

atualmente chamado “pavilhão de história natural” fica a exposição de arqueologia com uma 

área relativa à hominização. O património paleontológico do ML é um dos mais ricos dentro 

dos museus regionais cujo espólio possui uma grande quantidade de fósseis muito apelativos 

para o grande público, que se encontram inventariados com excel e google sheets. 

 

 

III.4.2 – Coleções da Câmara Municipal de Valongo 

O acervo paleontológico da Câmara Municipal de Valongo (CMV) está dividido em duas 

coleções distintas, uma estando sob a égide do Museu Municipal e Arquivo Histórico (MMAH-

CMV) e outra sob a égide do Centro de Interpretação Ambiental do Parque Paleozoico de 

Valongo (CIAPPV). 

Figura 31: Exposição de paleontologia do Museu da Lourinhã em Agosto de 2008. 
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O acervo do Museu Municipal e Arquivo Histórico tem uma origem semelhante à de 

muitos museus regionais com doações dos habitantes da região de Valongo que, segundo o 

registo de inventário de 118 itens, em word, tem as primeiras entradas registadas em 1988. Já 

o acervo do Centro de Interpretação Ambiental do Parque Paleozoico de Valongo tem uma 

natureza mais associada às coleções universitárias, com recolhas de fósseis a serem levadas a 

cabo desde 1995 por investigadores da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 

(FCUP). A localização geográfica sobre o anticlinal de Valongo faz da região uma das mais 

ricas em trilobites e o município acaba por benificiar da existência destes artrópodes marinhos 

paleozoicos, com o inventário das duas coleções a somar 189 fósseis. 

O Museu Municipal inaugurou a 1 de Junho de 2001 mas destaca-se pela sua coleção 

etnográfica e não possui fósseis na sua exposição permanente. Em 2016 a coleção de 

paleontologia foi estudada a fundo por uma equipa da FCUP e avaliado o seu património 

paleontológico numa inventariação exemplar (Neto & Maia, 2016a, 2016b). Este trabalho 

ajudou a que, em 2017, se organizasse uma exposição temática denominada “Trilobites em 

Valongo: um rasto de história” que é distinguida com o 1.º Prémio de Geoconservação 2018, 

atribuído pelo Grupo Português da ProGEO (Associação Europeia para a Conservação do 

Património Geológico) (Figura 32).  

 

  

Figura 32: Equipa responsável pela exposição na entrega do Prémio Geoconservação 2018. 



110 Simão Mateus O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO 

III.4.3 – Museu Municipal de Porto de Mós 

O Museu Municipal de Porto de Mós (MMPM) é um típico museu de caráter regional, 

inaugurado a 26 de Junho de 1989, nas instalação por debaixo da Câmara Municipal de Porto 

de Mós. A recolha dos fósseis foi feita inicialmente por um colecionador e artista local, 

Francisco Jorge Furriel (1925-2014) que foi constituindo o acervo ao qual foram sendo 

acrescentadas peças provenientes de doações da comunidade. Assim como o Museu da 

Lourinhã, o de Porto de Mós é um museu multidisciplinar com exposição de arqueologia, 

etnografia e de paleontologia, que expõe fósseis da zona, essencialmente dos invertebrados 

mais comuns e troncos de árvores mineralizados, mas também uma série de vértebras de 

dinossauros, ossos de mamíferos quaternários e coleções de plantas e trilobites Paleozóicas, 

estas da zona de Valongo e São Pedro da Cova. 

Esta exposição está 

organizada taxonomicamente 

dispondo algumas coleções 

de fósseis, de Montenegro de 

Andrade, em vitrines e 

pianhas ao longo de uma ala 

(Figura 33). Conta com 

alguns exemplares bastante 

impressionantes como a 

carapaça de tartaruga 

Craspedochelys (Perez-

Garcia et al., 2018) e alguns 

elementos de equinodermes. Mas não é reconhecida a presença de espécimes tipo.  

Este Museu não possui textos interpretativos de parede e o caráter bastante universal dos 

seus grupos fossíliferos, assim como as diversas proveniências, dissimulam o caráter regional 

da sua exposição. Contudo, pela leitura do seu “opúsculo” percebe-se a predominância do 

limite da Serra de Aire e áreas fossilíferas envolventes, com predomínio de invertebrados 

marinhos, mas também fósseis de mamíferos quaternários, muitos deles proveniêntes das 

grutas do sistema cársico dessa Serra. 

O inventário dos fósseis é trabalhado com a folha de cálculo excel e com o InArte.  

  

Figura 33: Área da exposição de paleontologia do Museu Municipal de Porto de 

Mós. 
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III.4.4 – Museu Mineiro de São Pedro da Cova 

Museu Mineiro de São Pedro da Cova (MMSPC) é um museu essencialmente etnográfico 

referente à exploração mineira de carvão fóssil de São Pedro da Cova. Estas minas, que 

laboraram durante cerca de 170 anos, foram a origem de muitos fósseis vegetais e animais 

(invertebrados) que estão hoje presentes em museus como o Museu de História Natural e da 

Ciência da Universidade do Porto, o Museu Geológico do LNEG ou na coleção de 

paleontologia do Departamento de Engenharia de Minas da FEUP.  

O museu foi criado em 1989 mas a principal coleção de paleontologia só se materializa 

em 2014 quando Firmino Jesus, colecionador e natural da São Pedro da Cova, doa o seu espólio 

que acabaria por receber o seu nome e que se manteria em exposição permanente desde 24 de 

outubro de 2015 (Figura 34, em cima, à esquerda). Curiosamente os principais fósseis que 

constituem a coleção Firmino Jesus são trilobites (que não apareciam nas minas) com 

proveniencias diversas como Marrocos, Suécia, mas também de Portugal, da zona de Valongo 

(Figura 34, em baixo, à esquerda, ao centro e à direita). O MMSPC reconhece no seu acervo a 

trilobite Guichenia firminoensis (MMSPC.FJ.2015.0197) como um espécime tipo, contudo, 

esta não é considerada uma espécie válida por falta de publicação (Figura 34, em baixo, à 

esquerda). 

Além da coleção Firmino Jesus o MMSPC possui naturalmente uma coleção de fósseis 

vegetais provenientes da mina (Figura 34, em cima, à direita). O acervo está inventariado no 

programa Excel. 

  

Figura 34: Vários aspetos da exposição de paleontologia do Museu Mineiro de São Pedro da Cova. 



112 Simão Mateus O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO 

III.4.5 – Centro Português de Geo-História e Pré-História 

O Centro Português de Geo-História e Pré-História (CPGHPH) é uma associação criada 

em 1995, sendo um dos seus objetivos a salvaguarda e estudo do património paleontológico e 

arqueológico. Apesar de no nome da associção figurar a palavra “Português”, a sua relevância 

e representatividade no panorama paleontológico nacional é diminuta. Tão pouco parece ter 

relevância no panorama regional, visto que os fósseis expostos no Núcleo Museológico de São 

Caetano do CPGHPH não relatam a história geológica de qualquer região específica, nem 

mesmo onde se encontra o seu núcleo museológico.  

O Núcleo Museológico do CPGHPH, que ocupa a antiga escola primária de São Caetano, 

junto à Golegã, está aberto ao público por marcação telefónica ou agendamento por mail. A 

exposição desenrola-se cronologicamente em redor da sala (Figura 35), com fósseis que vão 

desde o Palezoico ao Cenozoico, passando para peças arqueológicas desde o Paleolítico até ao 

Medieval. 

Parte significativa dos fósseis expostos não são portugueses. Alguns bivalves e outros 

invertebrados têm origem em diversas localidades em Portugal, mas um largo número dos 

exemplares de animais tetrápodes, que são as peças mais atrativas, provém de Marrocos, Brasil 

e Estados Unidos da América. Algumas peças não são sequer fósseis, mas apenas ossos atuais 

que podem ser usados para estudos de anatomia comparada. A constituição deste acervo foi 

conseguida por doações dos associados e alguma prospeção de campo. 

  

Figura 35: Exposição do Núcleo Museológico de São Caetano do Centro Português de Geo-História 

e Pré-História. 
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III.4.6 – Museu Municipal de Loulé 

O Museu Municipal de Loulé (MML) abriu portas a 25 de maio de 1995 e situa-se no 

centro histórico da cidade algarvia onde compartilha espaço com a torre de menagem e antigas 

muralhas do castelo. O MML é um dos cinco museus regionais que fazem parte da RPM. 

Apesar da antiguidade do Museu, a sua exposição de fósseis é recente, tendo sido montada em 

junho de 2017, após uma apresentação inicial no Museu Nacional de Arqueologia, no Mosteiro 

dos Jerónimos, em Lisboa. A paleontologia está na primeira sala de visita conjuntamente com 

os objetos da pré-história humana (paleolítico, mesolítico, neolítico e calcolítico). Trata-se de 

um armário (Figura 36) com dois conjuntos de fósseis de dois tetrápodes anteriores aos 

dinossauros, do Triásico, com 227 milhões de anos. Um, é a mandíbula de um fitossauro, e o 

outro conjunto é composto por dois crânios que são o holótipo do anfíbio gigante, um deles 

com cerca de 3 metros, o Metoposaurus algarvensis (Brusatte et al., 2013, Brusatte et al., 

2015).  

Adicionalmente à 

vitrine dos fósseis existe 

um ecrã que passa um 

vídeo documental sobre as 

escavações. Esta coleção é 

particularmente relevante 

tanto em termos políticos 

como científicos. Políticos 

porque valida 

paleontologicamente a 

candidatura que a região de 

Loulé está atualmente a 

fazer a Geoparque. Relevante em termos científicos porque é a única que apresenta espécimes 

tipos de animais tetrápodes a sul de Lisboa e que são os mais antigos do país. Além dos fósseis 

já mencionados, a coleção do MML regista no seu inventário fósseis de invertebrados, comuns 

no Algarve mas que não produzem a mesma empatia que os animais com patas conseguem 

provocar. Novas descobertas na zona de Loulé parecem vir consolidar o património 

paleontológico de Loulé como um dos mais relevante para o Triásico português. 

  

Figura 36: Exposição de paleontologia do Museu Municipal de Loulé 
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III.4.7 – Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire 

O resgate das pegadas de dinossauro da pedreira de Serra de Aire foi um dos momentos 

mais mediáticos da história paleontológica recente de Portugal. A pedreira, que ficou conhecida 

como a Pedreira do Galinha, foi comprada e hoje ostenta o nome oficial de Monumento Natural 

das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aires (MNPDSA)50. 

O MNPDSA fica na região centro de Portugal, a cerca de 130 km a Norte de Lisboa, na 

fronteira dos municípios de Ourém e Torres Novas. 

Em 1994, um elemento da Sociedade Torrejana de Espeleologia e Arqueologia 

identificou um trilho de pegadas numa pedreira da Serra de Aire e alertou o MUHNAC para a 

eminência da destruição daquele património paleontológico. O geólogo Galopim de Carvalho 

encabeçou então uma campanha de salvaguarda das pegadas que acabou por conseguir angariar 

fundos para a compra da pedreira e o seu nome acabou por ficar para sempre ligado à 

preservação das pegadas de dinossauro, sendo usual as pessoas mais velhas perguntarem por 

ele em exposições de paleontologia. 

Em 1996 é publicado o Decreto Regulamentar 12/96 de 22 de outubro e a 1 de março de 

1997, a pedreira abre ao público sob a gestão do Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade. Atualmente a gestão do espaço pertence ao Instituto de Conservação da 

Natureza e das Florestas (ICNF), mas a gestão de exploração (gestão da visitação no 

monumento) está ao cargo da Associação de Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros 

(ADSAICA), que integra todos os municípios com área no Parque Nacional da Serra de Aire e 

Candeeiros (PNSAC), incluindo Ourém e Torres Novas, entre outras entidades. 

O MNPDSA é também composto por uma sala de projeção, um jardim Jurássico e 

instalações de apoio que enquadram a visita dos 20 trilhos de saurópode da plataforma da 

pedreira (Figura 37) e dos circuitos exteriores com os seus paineis interpretativos. 

 
50 Além das pegadas do MNPDSA, existem em Portugal mais trilhos que foram localizados e alvo de 

preservação, nomeadamente as pegadas de "Mua", no cabo Espichel e as pegadas de Carenque, que se 

tornaram mediáticas nos anos de 1990 e levaram à construção do túnel da CREL para evitar a sua destruição. 

As pegadas do Cabo Espichel têm um painel interpretativo e o seu acesso não é condicionado, apesar de 

estarem de alguma forma protegidas pelo declive acentuado do estrato. A área das pegadas de Carenque foi 

vedada e o seu acesso é interdito. Estão protegidas por uma camada de areia não sendo visíveis. 
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Figura 37: Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire. 

 

A existência destes trilhos, bem como de outros geosítios que incluem outras tipologia 

de icnofósseis, como cruzianas (marcas de trilobites), ou mesmo fósseis excecionais de 

invertebrados, como a praia jurássica de Porto de Mós, justificam porque na nosssa definição 

de património paleontológico, proposta nesta tese, se inclui a menção de locais: 

 

Pode também considerar-se património paleontológico locais onde os fósseis 

possuem características próprias que nos permitem conhecer acontecimentos 

particulares na história geológica do nosso planeta, como trilhos de icnofósseis, 

mortandades em massa, extinções, limites estratigráficos, preservações 

excepcionais, entre outros. 
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III.4.8 – Sociedade de História Natural – Associação Leonel Trindade 

A Sociedade de História Natural – Associação Leonel Trindade (SHN-ALT) é uma 

Associação vocacionada para o estudo da paleontologia, nomeadamente para fósseis da era 

Mesozoica, incidindo em achados compreendidos entre o Jurássico Superior e o início do 

Cretácico. Foi fundada a 18 de março de 1998 e está sediada em Torres Vedras, não possuindo 

área expositiva nem museu próprio, mas planeando um para breve51. 

No entanto, a SHN-ALT já realizou três exposições temporárias em museus externos. A 

primeira, foi no Museu Municipal Leonel Trindade, de Torres Vedras, entre outubro de 2012 e 

outubro de 2014 e, a segunda, no MUHNAC de maio de 2016 a novembro de 2017. Ambas as 

exposições exibiam tetrápodes mesozóicos, especialmente dinossauros. Uma terceira 

exposição já envolvia um museu de história natural holandês, o Naturalis Biodiversity Center, 

e trouxe para o Pavilhão de Portugal, na antiga zona da Expo 98, o único esqueleto verdadeiro 

de Tyrannosaurus rex exposto na Europa, por aquisição da equipa do Naturalis após a sua 

descoberta nos Estados Unidos da América (Figura 38). 

 

Figura 38: Expo T.rex, 2019. 

 

Parte da coleção que está na SHN-ALT foi doada por um colecionador privado, José 

Joaquim dos Santos, à Câmara Municipal de Torres Vedras que a depositou na SHN-ALT 

(Mocho et al., 2019). Este depósito conjuntamente com os seus próprios achados, tornam a 

Associação tutora de um espólio considerável de fósseis da zona de Torres Vedras.   

 
51 <http://www.shn.pt> [consulta realizada em 30/10/2018] 
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III.4.9 – Museu da Pedra do Município de Cantanhede 

Museu da Pedra do Município de Cantanhede (MPMC) é um museu cuja temática 

envolve as diversas vertentes da pedra, nomeadamente da “pedra de Ançã”, onde a sua 

exploração revela fósseis marinhos, com especial destaque para as amonites. O MPMC é um 

dos cinco museus regionais que fazem parte da RPM 

O museu, que abriu a 20 de outubro de 2001, começa com uma exposição sobre a 

utilização da pedra na arqueologia e só na sala seguinte avança para a geologia e a formação 

do seu calcário. Os textos de parede revelam a história de “os primeiros habitantes” de 

Cantanhede e a importância das amonites como fósseis de idade na datação das pedreiras do 

concelho, com cerca de 174 milhões de anos. 

Os fósseis predominantes da exposição são as amonites que, apesar do seu destaque nos 

textos explicativos, não apresentam legendas (Figura 39).  

 

  

Figura 39: Diversos aspetos da exposição de fósseis do Museu da Pedra do Município de Cantanhede. 
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III.4.10 – Museu Municipal do Cadaval 

Aberto desde outubro de 2002, o Museu Municipal do Cadaval (MMC) estava localizado 

na antiga Câmara Municipal do Cadaval sendo transferido em 2015 para o piso térreo da 

biblioteca municipal. O Museu do Cadaval é um museu multidisciplinar, com exposição de 

arqueologia e etnografia além da de paleontologia, expondo fósseis da zona como algumas 

vértebras de dinossauros, invertebrados mais comuns e troncos de árvores mineralizados. A 

exposição de paleontologia ocupa uma parede com um texto de parede intitulado "O Cadaval 

Antes do Homem", contextualizando os terrenos sedimentares do Jurássico Superior (Figura 

40) e destacando os calcários marinhos da Serra de Montejunto e as argilas e arenitos de 

sedimentos continentais onde foram encontrados os vestígios de dinossauros. 

 

Figura 40: Exposição Paleontológica do Museu Municipal do Cadaval. 

 

O título "O Cadaval Antes do Homem" é exemplificativo de como a paleontologia pode 

ser apresentada do ponto de vista regional: o discurso expositivo não salienta um conceito 

geológico como o da fossilização, evolução da vida ou formação da orogenia, mas antes é 

usado para revelar o caráter de antiguidade de uma região, mesmo ainda antes do homem e do 

conceito de "Cadaval". A exposição, organizada pelo arqueólogo João Ludgero, acaba por 

integrar no discurso do património natural, os fósseis como testemunhas do passado. O intuíto 

é abordar o património cultural servindo os fósseis como testemunhos da importância histórica 

do Cadaval. 
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III.4.11 – Centro de Interpretação Geológica de Canelas 

O Centro de Interpretação Geológica de Canelas (CIGC), mais conhecido por Museu das 

Trilobites Gigantes, é um caso de museu paleontológico particular, fortemente apoiado pela 

empresa de extração de lousas Ardósias Valério & Figueiredo Lda, de âmbito familiar, 

(Figueiredo, 2011). O CIGC inaugurou a 1 de julho de 2006, autodenomina-se museu de sítio 

e é um caso singular de um museu de temática paleontológica, não generalista e que não se 

baseia em dinossauros, ou qualquer outro réptil mesozoico. São as trilobites, artrópodes 

paleozoicos, que dominam o discurso expositivo.  

Em 2009, deu-se o reconhecimento pela 

UNESCO do Arouca Geopark, devendo-se isso, 

entre outros fatores, à importância das trilobites, e 

outros fósseis relacionados com elas, como os 

icnofósseis cruzianas52, (Sá et al., 2006a, Sá et al., 

2006b), à existência do CIGC e de outros fenónemos 

geológicos como as pedras parideiras (Rocha et al., 

2010, Sá et al., 2006a). O próprio logotipo da Arouca 

Geopark faz uma alusão à morfologia caracaterística 

das trilobites (Figura 41).  

Compreensivelmente o CIGC não possui na sua exposição tetrápodes, animais com 

membros, que ainda não existiam no Ordovícico, mas em Canelas, concelho de Arouca, 

existem algumas das maiores trilobites do mundo e delas se destacam a Hungioides bohemicus, 

e a Ogyginus forteyi (Gutiérrez-Marco et al., 2009). Décio Thadeu chegou a considerar a 

Hungioides, pelo seu tamanho, como uma subespécie Hungioides bohemicus arouquensis 

(Thadeu, 1956), mas posteriormente foi considerada somente sinónimo da H. bohemicus 

(Rabano, 1983). Em termos de fósseis de excepção, o CIGC faz referência à presença de 

icnótipos, Phycodes canelensis, na sua exposição permanente, mas não de holótipos. As 

fossilizações excepcionais, como já referido, relacionam-se com o tamanho anormalmente 

grande de algumas trilobites, como as Hungioides bohemicus, Ogyginus forteyi e a 

Nobiliasaphus delessei, à presença de conjuntos de indivíduos formando concentrações 

 
52 Os fósseis destes artrópodes, nomeadamente as cruzianas, já haviam desempenhado uma relevância 

semelhante no reconhecimento do Geopark Naturtejo, em 2006, como as pistas de locomoção de Penha 

Garcia, mas estes animais paleozoicos nunca obtiveram o mesmo reconhecimento que os seus congéneres 

do Douro. 

Figura 41: Logótipo de Arouca Geopark 
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monoespecíficas, o que nas trilobites não é frequente, fossilização em pleno processo de 

muda53, fossilizações de comportamentos (icnofósseis) pouco conhecidos e algumas 

fossilizações de fauna ordovícica de grandes tamanhos ou menos comuns. Pelo referido 

percebe-se que o património paleontológico do CIGC é um dos mais importantes a nível de 

trilobites do país. 

 

Figura 42: Centro de Interpretação Geológica de Canelas - "Museu das Trilobites”.  

Fachada principal (em cima), espaço museológico (em baixo). 

 

Como nota apresenta-se o pormenor da visão pragmática que muitos destes museus mais 

pequenos possuem. O CIGC é composto por três pequenos edifícios (Figura 42) – recepção, 

sala de exposição e auditório, onde se pretende recrear a estrutura da trilobite (Figueiredo, 

2011).  

«Foi afastada qualquer ideia megalómana que pudesse inviabilizar um projecto 

meramente familiar, tendo-nos mobilizado a ideia de que era mais útil fazer algo, 

ainda que modesto, do que permanecer à espera de promessas sempre adiadas, 

apostando numa obra construída por etapas, sendo esta a primeira.» (Figueiredo, 

2011, 25).   

 
53 As trilobites, como a larga maioria dos outros artrópodes, por ter um exosqueleto rígido, que não cresce 

como os orgãos internos, precisam de abandonar a sua carapaça a fim de formar outra, maior e mais larga, 

onde possam crescer lá dentro. Esse processo denomina-se “muda”. Para os artrópodes é um processo 

particularmente sensível pois o seu corpo fica vulnerável a ataques enquanto a nova camada de exosqueleto 

não enrijece. 
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III.4.12 – Casa-Museu de Fósseis de Sicó 

A coleção de fósseis da Casa-Museu de Fósseis de Sicó (CMFS) foi doada pelo padre 

Armando Duarte, antigo pároco de Santiago da Guarda, concelho de Ansião, que recolhia 

alguns fósseis da freguesia e acabou por organizar a compra e recuperação das casas que hoje 

constituem a Casa-Museu, tutelada pela paróquia (Figura 43: em cima, à esquerda). A CMFS 

abre a 26 de maio de 2007 com o principal objetivo de albergar os fósseis marinhos da região 

constituídos por amonites, nautiloides, braquiópodes e belemnites, essencialmente do Jurássico 

(Figura 43: em cima, à direita, e em baixo, à esquerda e à direita). Em 2016, e com a deslocação 

do padre Armando Duarte para outras paróquias, a Casa-Museu começa a procurar constituir 

outras coleções, desta feita de cariz etnográfico, nunca deixando cair a sua identidade originária 

de casa dos fósseis. A coleção de paleontologia não está inventariada e possui poucas legendas 

ou textos explicativos. A sua abertura faz-se por marcação de agenda com o Posto de Turismo 

de Ansião que, por sua vez, agenda com o senhor voluntário que faz de guarda das chaves. 

 

 

 

  

Figura 43: Diversos aspetos da Casa-Museu de Fósseis de Sicó. 
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III.4.13 – Museu de História Natural de Sintra 

Sintra é um dos maiores centros de atração 

turística de Portugal, a cerca de 30 km de Lisboa, com 

cerca de 3,2 milhões de visitantes por ano, sobretudo 

para visitar palácios, como o Palácio da Pena com 1,6 

milhões de entradas em 2017 (Parques de Sintra, 

2018).  

Nos anos de 1980, a Câmara Municipal de 

Sintra negoceia a coleção de Miguel Barbosa (1925-

2019) e sua esposa, Fernanda Barbosa, e começa a 

planear o Museu de História Natural de Sintra 

(MHNS) que acabaria por ser inaugurado a 1 de 

agosto de 2009 numa parte do antigo mercado 

municipal, a poucos metros do Palácio Nacional de 

Sintra (Palácio da Vila) mas numa rua com menos 

movimento (Figura 44) com uma museografia de aspeto contemporâneo (Figura 45). A coleção 

ainda é expandida com mais doações do casal ao abrigo do quadro legal do mecenato cultural 

(Brandão, 2006, Brandão & Alves, 2012). 

 

Figura 45: Museu de História Natural de Sintra (Fonte: MHNS). 

 

Figura 44: Fachada traseira do Museu de História 

Natural de Sintra e o Palácio Nacional de Sintra 

(Palácio da Vila). 



 O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO Simão Mateus 123 

A figura de Miguel Barbosa 

(Figura 46), um escritor e pintor, e da 

sua esposa, é incontornável para este 

museu. Colecionavam minerais, 

fósseis e objetos arqueológicos por 

todo o mundo, alguns recolhidos pelos 

próprios, mas outros fruto de trocas e 

presentes. A constituição deste acervo 

prende-se mais com um gosto pessoal e 

estético, do que propriamente pelo 

valor científico das peças, ou pela 

contextualização geológica. Miguel 

Barbosa falece no final do decurso 

desta tese, em outubro de 2019. 

Em termos científico, dos fósseis destaca-se um holótipo brasileiro, um peterossauro 

denominado Barbosania garcilirostris, da Chapada do Araripe, Ceará, Brasil (MHNS 

00/00085) (Elgin & Frey, 2011). O património paleontológico português não se destaca, sendo 

o restante mais relevante pela sua componente estética. 

Este Museu é exemplo de uma instituição que surge numa circunstância própria, em 

resultado do colecionismo amador de um “curioso”. É o único Museu chamado “de História 

Natural” que não pertence a uma universidade. A recolha das suas coleções não teve um 

propósito de investigação ou lecionação. A coleção também não está tratada como uma coleção 

regional. Pretende ser global e não demonstrar a origem geológica da zona onde se insere, nem 

atestar a sua antiguidade. É também um dos cinco museus desta secção que fazem parte da 

RPM. 

 
  

Figura 46: Busto de Miguel Barbosa à entrada do Museu de 

História Natural de Sintra. 
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III.4.14 – Centro de Interpretação Científico-ambiental das Grutas da Moeda 

As Grutas da Moeda pertencem ao conjunto de grutas da Serra de Aire e Candeeiros e 

situam-se a 3 km de Fátima. Foram descobertas em 1971 sendo abertas ao público em 1974 e 

são geridas por uma empresa familiar associada ao Sr. Benildo da Silva Filipe, o proprietário 

das Grutas. O complexo arquitetónico das Grutas da Moeda conta também com um Centro de 

Interpretação Científico-ambiental (CICA-GM) que abriu em 2009 onde se expõe uma coleção 

de fósseis que servem de auxílio à interpretação geológica da formação das grutas e do sistema 

cársico onde se encontram.  

Inicialmente a coleção de fósseis do CICA-GM resultou de recolhas locais e aquisições 

de material em mercados e feiras especializados com o propósito de construir o discurso 

expositivo pretendido, mas, atualmente, já existem fósseis que resultaram de depósito por 

particulares. O património paleontológico aqui reunido vale mais pela beleza de alguns fósseis 

do que pelo seu estudo científico.  

A exposição apresenta as vitrines organizadas por áreas geográficas cada vez mais 

abrangentes, com fósseis do Maciço Calcário Estremenho e de Portugal (Figura 47) e 

posteriormente do mundo. Essencialmente são fósseis de invertebrados, mas possui igualmente 

uma vitrine dedicada à micropaleontologia com preparações em lâminas para lupas 

binoculares, o que é bastante raro de se encontrar exposto. 

 

 

  

Figura 47: Pormenor de exposição do Centro de Interpretação Cientifico-ambiental das Grutas da Moeda. 
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III.4.15 – Museu da Comunidade Concelhia da Batalha 

O Museu da Comunidade Concelhia da Batalha (MCCB) foi inaugurado a 29 de janeiro 

de 2011. É fruto de um trabalho de museologia que havia sido protocolado em 2003 e do 

empenho político do autarca António Lucas na construção de um museu regional, que foi 

premiado, em 2012, como o Melhor Museu Português atribuído pela APOM (Associação 

Portuguesa de Museologia). 

O museu, que faz parte da RPM, fica a poucos metros do Mosteiro de Santa Maria da 

Vitória, mais conhecido pelo Mosteiro da Batalha. Este, que é um dos maiores polos de atração 

turística da zona centro do país, considerado Panteão Nacional, local de repouso da maioria 

dos monarcas da segunda dinastia, a de Aviz, acaba por “monopolizar” os visitantes, 

deslocando-se ao MCCB apenas cerca de 5700 visitantes anuais (média entre 2011 e 2016). 

O conceito comunidade presente na designação de do Museu da Batalha é levado para a 

construção do acervo, nomeadamente o exposto. A propriedade da maioria do material exposto 

é, regra geral, da comunidade e não do Museu. Pertence aos munícipes e o nome do proprietário 

da peça surge, aparecendo esta como sua “cortesia”. Alguns dos fósseis de animais mais 

icónicos têm uma propriedade partilhada, como no exemplo: “coleção: Museu Nacional de 

História Natural (Universidade de Lisboa) / Câmara Municipal da Batalha” ou “cortesia: 

Pedro Dantas (Lab. Hist. Nat. Batalha / Museu Nac. Hist. Nat. (Univ. Lisboa))”. Assim, o 

MCCB, apesar de deter alguns fósseis de invertebrados, não é detentor de património 

paleontológico de relevo, não possuindo ou expondo espécimes tipos. 

A primeira exposição é precisamente a que engloba a paleontologia com um painel sobre 

a origem da vida na terra, ainda sem objetos; depois, a exposição de paleontologia propriamente 

dita desenvolve-se ao longo de uma vitrine de oito metros que percorre a evolução geológica 

da zona da Batalha, desde o 

Jurássico Inferior ao 

“Miocénico Quaternário” 

(Figura 48). Fazendo um 

enquadramento sobre a 

evolução da geologia e o 

paleoambiente e 

paleogeografia (Stofell & 

Gomes, 2011). Figura 48: Exposição de Paleontologia do MCCB. 
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III.4.16 – Museu do Cimento da Fábrica Maceira-Liz  

O Museu do Cimento da Fábrica Maceira-Liz (MCFML) foi fundado em 1991 para 

documentar o processo de extração de margas e calcário para a fabricação de cimento e a 

história da “Empreza de Cimentos de Leiria”. O MCFML não é, claramente, um museu de 

paleontologia, tendo um âmbito mais virado para a arqueologia industrial, mas a quando da sua 

última remodelação, em 2011, adicionou-se um enquadramento geológico e paleontológico 

para a matéria prima que constitui o cimento. 

A exposição de paleontologia é constituída por apenas oito fósseis, amonites e belemnites 

(Figura 49, ao centro), mas possui textos de parede que fazem alusão à geologia local e 

explicam os organismos extintos que os fósseis documentaram (Figura 49, à esquerda). No 

exterior do MCFML existe um “Jardim Jurássico” constituído por grupos florais existentes no 

Jurássico, como as cycas, gynkgos e coníferas, painéis informativos (Figura 49, à direita) e por 

blocos de rocha contendo mais fósseis de diversos tipos de amonites. Estes fósseis eram 

expostos54 aquando da explosão mineira para extração do calcário, em que as fraturas abriam 

a pedra pela superfície do fóssil. Com o início da alteração de técnica de exploração, há cerca 

de duas décadas, a descoberta de fósseis tornou-se mais difícil. 

Em termos de património paleontológico de exceção o Museu não é muito relevante, mas 

é exemplar na procura de consciencialização sobre a importância da geologia e da 

paleontologia a quem o procura. 

 

 
54 Por expostos aqui compreende-se o fenómeno que leva a uma superfície de sedimento deixar de estar coberta, 

ficando exposta e, possivelmente, descoberta. Com sentído análogo a “ferida exposta”. Não o ato de 

selecionar e colocar num lugar que leve a sua exposição “museológica”. 

Figura 49: Imagens do Museu da Fábrica do Cimento Maceira-Liz. 
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III.4.17 – Museu de Leiria 

O Museu de Leiria abriu portas a 15 de novembro de 2015 no antigo convento de Santo 

Agostinho, tendo desde início um núcleo de paleontologia na sua exposição permanente. O 

Museu em si tem a sua génese em 1917, com o Museu Regional de Obras de Arte, Arqueologia 

e Numismática de Leiria, mas iniciou um processo de reestruturação em 2006 que culminou 

no final de 2015. 

A coleção de originais do Museu de Leiria é composta essencialmente por invertebrados 

sem grande valor científico, mas com alguma utilização didática. Porém, Leiria tem no seu 

território um dos locais mais ricos de Portugal em achados paleontológicos de vertebrados 

mesozoicos – a mina da Guimarota com dezenas de achados de espécies tipos. Entre os fósseis 

mais emblemáticos encontra-se o Haldanodon expectatus, um pequeno mamífero comparado 

com uma toupeira (Martin & Nowotny, 2000, Martin, 2005), Henkelotherium guimarotae, um 

mamífero do grupo dos Theria, que veio a dar origem aos placentários e aos marsupiais e que 

ainda preserva os ossos marsupiais (Krebs, 2000). Foram ainda encontrados outros fósseis de 

mamíferos menos mediáticos (Hahn, 1971, Hahn & Hahn, 2000). A Portugalophis lignites, um 

vestígio de uma cobra ancestral, ainda com membros reduzidos, o único vestígio de 

Archeopteryx em Portugal (Weigert, 1995). Além destes fósseis mais emblemáticos foram 

encontrados “anfíbios”, sensu lato (Wiechmann, 2000), diversos “lagartos”, lacertídeos sensu 

lato, (Broschinski, 2000, Seiffert, 1973), mais de uma vintena de mamíferos (Hahn & Hahn, 

2000, Martin, 2000, 2002, 2013) e ainda tartarugas (Bräm, 1973), ovos de tartaruga (Kohring, 

1990, 2000), dinossauros (Rauhut, 2001, Thulborn, 1975, Zinke, 1998), pterossauros 

(Weichmann  & Gloy, 2000) e crocodilos (Krebs & Schwarz, 2000), alguns deles de grandes 

dimensões (Krebs, 1968). Apesar de toda esta riqueza a cidade de Leiria não possui os originais 

de qualquer destes fósseis. A mina era explorada por uma empresa alemã e os fósseis foram 

encaminhados para a Alemanha.  

Apesar desta riqueza de património paleontológico original de Leiria, estes fósseis não 

se encontram no Museu de Leiria mas antes em exposição no MG-LNEG onde só recentemente 

os materiais provenientes da mina começaram a ser depositados. Em Leiria veêm-se réplicas 

destes fósseis, muitos deles holótipos, numa exposição com uma estética muito limpa e 

agradável, apoiada por um grande mural com elementos a diversas profundidades (Figura 50). 
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Figura 50: Exposição de Paleontologia do Museu de Leiria. 

 

 

III.4.18 – Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo – Museu de Évora 

O Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, antigo Museu de Évora (MNFMC-ME), 

foi criado em 1915 recebendo parte do espólio e o nome do Arcebispo do século XVIII. Parte 

dos fósseis do Museu poderão ser provenientes do gabinete de curiosidades naturais do Frei 

Manuel do Cenáculo (1724-1814) e alguns deles encontram-se inventariados no programa 

MatrizNet, necessitando de uma profunda de revisão. Em 2014 o MNFMC-ME organizou uma 

exposição denominada "Curiosidades de D. Frei Manuel do Cenáculo", onde constavam alguns 

dos fósseis. 

Contudo, este museu pertencente à RPM, não possui exposição de paleontologia e, pela 

análise do seu inventário, a sua coleção não parece ter um grande relevo paleontológico. 
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III.4.19 – Museu de Peniche 

O Museu de Peniche está situado na fortaleza da cidade e é conhecido pela utilização da 

estrutura como prisão política durante o regime do Estado Novo55. Como muitos museus 

regionais o início da sua exposição permanente começa com uma nota histórica sobre as 

origens geológicas e arqueológicas sendo as primeiras peças expostas um conjunto de vértebras 

roladas de dinossauro, inventariadas e legendadas (Figura 51).  

Apesar dos fósseis serem 

apresentados enquanto restos 

ósseos de dinossauro, não 

servem para fornecer uma 

explicação geológica ou 

biológica, não podem 

contextualizar a cidade de 

Peniche nem a sua região. A 

exposição é um exemplo 

concreto de como fósseis, ainda 

que em contexto museológico, 

não formam per si uma exposição de paleontologia. 

Tirando aquelas vértebras, o Museu de Peniche não apresenta mais nenhuns itens fósseis, 

nem desenvolve muito o contexto geológico da região. Apesar disso, a península de Peniche é 

extremamente rica em locais de interesse geológico, desde a brecha vulcânica da Papôa (Rilo 

et al., 2010), à Ponta do Trovão com o estratótipo do limite Pliensbaquiano-Toarciano – 

estratos de referência mundial (Duarte, 2010, Elmi, 2006, Elmi, 2007, Rocha et al., 2016), ao 

tômbolo da península de Peniche e tômbolo da península do Baleal, à Nau dos Corvos, ou à 

Praia da Consolação (Schneider, 2009) só para exemplificar alguns. Daqui se percebe que o 

caráter geológico e paleontológico da península de Peniche é extremamente rico, o que 

fácilmente justificava uma exposição permanente de geologia e paleontologia no Museu.  

  

 
55 O EstadoNovo foi o regimo político ditatorial que vigorou em Portugal até ao 25 de abril de 1974, e que 

utilizou a fortaleza de Peniche, entre outras instalações, como prisão para presos políticos. Parte das 

instalações da fortaleza ainda acomoda o Museu da Resistência e da Liberdade. 

Figura 51: Fósseis na entrada do Museu Municipal de Peniche. 
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III.4.20 – Outras coleções regionais 

Há ainda outros museus regionais possuem igualmente pequenas coleções 

paleontológicas, mas que não se encontram expostas e/ou o conhecimento das suas coleções 

não é divulgado. São coleções de fósseis que, pela tipologia da instituição, deveriam ser de 

acesso público, acessíveis a investigadores, ou mesmo ao visitante em geral mediante 

requisição de acesso. Muitas destas coleções não têm uma área de exposição, nem textos e 

gráficos interpretativos, as legendas não são sistemáticas e pode nem existir uma relação de 

existências que sirva de inventário. São coleções comuns em escolas, superiores ou de ensino 

secundário, e resultam do equipamento inicial da escola, de coleções didáticas, recolhas feitas 

por investigadores, professores mais dinâmicos ou alunos mais curiosos. Alguns fósseis destas 

coleções podem já ter figurado em exposições temporárias de paleontologia de outra 

instituição, mas o detentor, ou instituição detentora dos fósseis não concretiza uma exposição 

de paleontologia própria. Para além das coleções destas instituições existem ainda coleções de 

fósseis de domínio particular mas, como sabemos, essas não são alvo desta tese. 

 

 

III.5 – Geosítios com património paleontológico 

Passadas em revista as instituições detentora de património paleontológico ligadas a 

universidades e de caráter mais regional, detemo-nos agora no património paleontológico in 

situ, localizado nas jazidas ou geosítios. Na Arqueologia, para além dos achados, objetos e 

restos humanos, o local das escavações também constitui uma fonte de informação a preservar, 

pois, muitas vezes, resulta de uma escolha consciente feita por alguém: o lugar de uma 

sepultura, de edificação de um povoado, ou de emboscada. Em paleontologia o local do achado 

é o da morte do organismo ou o local onde o corpo se depositou, que não escolheu morrer ali, 

mas foi frequentemente tranportado, post mortem, por processos naturais. Retirando este 

género de informações, após a escavação, os locais dos achados tendem a perder o interesse, 

mais do que na Arquelogia, muito devido à falta de contexto cultural durante a morte para os 

itens encontrados. Porém, existem excepções, locais cujos fósseis se mantém in situ, sendo, 

regra geral, icnofósseis, como pegadas de dinossauros ou rastros de trilobites. 

Alguns locais destes icnofósseis encontram-se perfeitamente incógnitos, alheios à 

passagem das pessoas, outros estão protegidos e têm associados painéis interpretativos, alguns 
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estão interditos e, mais raramente, alguns estão musealizados. Em termos de pegadas de 

dinossauro, Portugal é um país com vários vestígios significativos de relevo científico (Santos, 

2008).  

O icnosítio mais conhecido de Portugal e musealizado é o Monumento Natural das 

Pegadas de Dinossaurios da Serra de Aire, que está protegido e é visitável pelo público, espaço 

este que já foi tratado anteriormente neste capítulo, no ponto III.4.7 – Monumento Natural das 

Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aire, face a todo o trabalho de musealização em redor 

deste espaço. Além deste local, existem outros locais com pegadas de dinossauro estão 

classificadas como Monumento Natural, nomeadamente o Monumento Natural de Carenque 

(DR nº 19/97, de 5 de maio), Monumento Natural da Pedra da Mua, Monumento Natural dos  

Lagosteiros, Monumento Natural da Pedreira do Avelino (DR nº 20/97, de 7 de Maio) (Santos, 

2008).  

Como já referido anteriormente, as pegadas de Carenque foram mediáticas pela 

construção da CREL e foi a eminência da sua destruição que levaram à construção de um túnel 

e à sua proteção, mas a sua musealização nunca foi efetivada. 

No Cabo Espichel as pegadas de "Mua", estão na parede escarpada da falésia por baixo 

da capela, com uma inclinação que dissuade a escalada. Um painel de azulejos ilustra a lenda 

da mula (Mua) que terá carregado a Virgem Maria e o menino Jesus escarpa acima, cravando 

as suas pegadas na rocha (Figura 52). Estes azulejos setecentistas, que ilustram a história de 

1410, acabam por se tornar uma das ilustrações de pegadas de dinossauros mais antigas do 

mundo – se não a mais antiga – apesar do pintor não as entender enquanto tal. Do outro lado 

da baía um painel interpretativo explicava o que se pode depreender pelo estrato. 
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Figura 52: Painel de azulejos do Santuario de Nossa Senhora da Pedra da Mua56. 

 

Outros conjuntos de pegadas são as do Cabo Mondego, bem na praia, das primeiras a 

serem relatadas em Portugal, por Jacinto Pedro Gomes (1844-1916) e mais tarde por Lapparent 

e Zbyszewski (Lapparent & Zbyszewski, 1957, Santos, 2008). Na Praia da Salema, no Algarve, 

e na Praia Grande, em Sintra, encontram-se algumas das pegadas de dinossauros mais recentes 

de Portugal, com 125 a 130 milhões de anos, trilhos com pegadas de diversas espécies. Todas 

estas jazidas, assim como outras menos conhecidas, não se encontram musealizadas. 

Recuando no tempo, até ao Paleozoico, encontramos outros locais com interesse 

icnológico, dos quais destacamos as cruzians de trilobites do Geoparque Naturtejo, o Parque 

Icnológico de Penha Garcia, em Idanha-a-Nova, ou do Geoparque de Arouca, com locais de 

icnofósseis como Cabanas Longas,Vilarinho, Vila Cova, Meitriz, ou Mourinha. Estes 

icnofósseis foram fundamentais para a fundamentação do Geoparque de Arouca como sendo 

uma das potencialidades da região « iii) Os magníficos “painéis” de icnofósseis nos quartzitos 

da Formação Santa Justa, aflorantes no Vale do Paiva;» (Sá et al., 2006a, p.894). 

  

 
56 Imagem acedida a 09 de Janeiro de 2019 de 

http://www.osprimos.com/Frame%204%20O%20Caso%20do%20Ultimo%20Dinossauro/pag_5_O_Mist

erio_das_Pegadas.htm 
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III.6 – Exposições Temporárias 

Para além das exposições ditas permanentes e da musealização de geosítios, também eles 

locais de exposição permanente, outra tipologia de exposições que podem abordar o património 

paleontológico são as chamadas exposições temporárias. Diversas instituições museológicas (e 

até não museológicas) têm promovido com frequência exposições temporárias com a temática 

de dinossauros. Algumas são pequenas exposições em edifícios públicos, como Juntas de 

Freguesia ou centros de exposições, cuja duração não se estende por mais do que umas 

semanas. O número dessas exposições é significativo e o alcance que têm, ainda que importante 

para os museus e entidades que as promovem, não chegam regra geral, às dezenas de milhares 

de visitantes. Face ao pouco impacto mediático que conseguem alcançar, estas exposições não 

serão abordadas nesta tese.  

Por outro lado, outras exposições podem já ser consideradas mega exposições de 

dinossauros, gerando grande afluência de público e de receitas: são as exposições blockbusters. 

Regra geral, ocorrem em espaços amplos e frequentemente recorrem a modelos robotizados de 

dinossauros e réplicas de esqueletos e de fósseis. Contudo, e apesar do alcance que estas mega 

exposições de dinossauros conseguem obter, atraindo o público com a temática dos 

dinossauros, o alcance e o relevo que estas exposições têm para o Património Paleontológico 

de Portugal é reduzido tendo vindo a diminuir cada vez mais com o tempo. 

A fim de compreender o papel que as mega exposições desempenharam na divulgação 

do Património Paleontológico de Portugal, proceder-se-á aqui ao levantamento deste tipo de 

exposições, as quais enumeramos de seguida: 

1992 – "Os dinossáurios Regressam a Lisboa", MUHNAC, Lisboa. 

1994 – "Dinossáurios ao Vivo", Jardim Zoológico de Lisboa; 

2003 – "Dinossauros da Mongólia", Pavilhão Rosa Mota, Porto; 

2004 – "Dinossauros de Gobi" (Mongólia), Torre Vasco da Gama, Lisboa; 

2005 – "Plumas em Dinossáurios, afinal nem todos se extinguiram", MUHNAC, Lisboa; 

2010/2017 – "Allosaurus, um dinossáurio, dois continentes", MUHNAC, Lisboa; 

2011 – "O Mundo dos Dinossauros", Cordoaria Nacional, Lisboa; 

2012 – "O Mundo dos Dinossauros", Pavilhão Rosa Mota, Porto: 
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2012/2013 – "T.rex: Quando as galinhas tinham dentes", Pavilhão do Conhecimento, 

Lisboa; 

2012 – "O Mundo dos Dinossauros", Exposalão, Batalha; 

2012 – "O Mundo dos Dinossauros", Parque de Feiras e Exposições, Portimão; 

2014 – "Planeta Dinossauro", Pavilhão de Portugal, Lisboa 

2017/2018 – "Dinossauros Alive", Cordoaria Nacional, Lisboa. 

2019 – “T.rex in town”, Pavilhão de Portugal, Lisboa 

2019/2020 – “Dinossauros Explorer”, Cordoaria Nacional, Lisboa. 

 

A primeira grande exposição de dinossauros em Portugal, chamada “Os dinossáurios 

Regressam a Lisboa", foi promovida pelo atual Museu Nacional de História Natural e da 

Ciência (MUHNAC) de Lisboa, com o apoio do Museu de História Natural de Londres. A 

exposição abriu a 19 de dezembro de 1992 e esteve aberta ao público até 7 de março de 1993, 

período no qual foi visitada por cerca de 300 mil visitantes (Casaleiro, 1996) sendo esta 

exposição um dos maiores sucessos do MUHNAC.  

Em 1994, passados dois anos sobre a primeira exposição, uma nova exposição com 

dinossauros robotizados é patente no Jardim Zoológico de Lisboa. A exposição denominava-

se "Dinossáurios ao Vivo", e voltava a ter a chancela do MUHNAC e do Museu de História 

Natural de Londres. 

Em 2003 uma nova exposição vai destacar fósseis de dinossauros originais, provenientes 

da Mongólia, que são expostos no Pavilhão Rosa Mota, no Porto. A exposição, organizada pela 

Universidade do Porto e pela Câmara Municipal do Porto, chama-se precisamente 

"Dinossauros da Mongólia", e vai contar com os esqueletos originais do final do Cretácico, 

bastante completos, presentes pela primeira vez em Portugal; com modelos robotizados 

colocados à saída da exposição; e com fósseis originais do Museu da Lourinhã, como 

apontamento sobre os dinossauros portuguêses, ainda que do Jurássico Superior, cerca de 80 

milhões de anos mais antigos. Passado um ano, de 5 de Março a 5 de Junho de 2004, esta 

exposição fica patente na Torre Vasco da Gama, no Parque das Nações, em Lisboa, agora 

denominada "Dinossauros de Gobi", o nome do deserto mongol de onde os fósseis foram 

escavados. Esta exposição mantém o modelo robotizado do Tyrannosaurus rex, do Museu de 
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História Natural de Londres, colocado à saída, e com alguns fósseis originais do MUHNAC 

que é agora o promotor do evento. Estas duas exposições, de 2003 e 2004, de dinossauros do 

deserto de Góbi na Mongólia, diferem das de 1992 e 1994 pela maior aposta em fósseis de 

esqueletos, ainda por cima originais, do que em modelos robotizados, ainda que estejam 

também presentes, mas perdendo todo o seu destaque, e pela exposição de fósseis de 

dinossauros de Portugal, fazendo uma justa referência a este Património Paleontológico.  

Em 2005 uma nova exposição do Museu de História Natural de Londres vai estar presente 

no MUHNAC, e chama-se "Plumas em Dinossaurios, afinal nem todos se extinguiram", em 

que o destaque se vai dar a fósseis de dinossauros com vestígos de penas, dinossauros 

antecessores das aves, carnívoros mas não muito grandes. Esta exposição, apesar de concorrida, 

não teve o mesmo impacto que a exposição de 1992, "Os dinossáurios Regressam a Lisboa". 

Em Portugal não existem fósseis Mesozoicos de penas e mais uma vez a representação 

portuguesa do Património Paleontológico era dada pela coleção do próprio MUHNAC. Em 

2010, este museu leva a cabo uma nova exposição: "Allosaurus, um dinossáurio, dois 

continentes", mas desta vez decide centrar-se em Património Paleontológico Português, na 

escavação do Allosaurus de Andrés, concelho de Pombal, e na problemática da possível ponte 

de terra no final do Jurássico, entre a América do Norte e o então arquipélago que viria a ser a 

Europa. Esta exposição temporária, que teria uma duração prevista de um ano, prolongou-se 

por mais sete anos. 

Saltando a ordem cronológica de algumas exposições, que pelas suas características serão 

abordadas posteriormente, duas outras grandes exposições vão também abordar o Património 

Paleontológico Português. A primeira apresentou-se em 2012 no Pavilhão do Conhecimento 

em Lisboa, com o título "T.rex: Quando as galinhas tinham dentes"; e a segunda já em 2019, 

no Pavilhão de Portugal, também no Parque das Nações em Lisboa e chamava-se “T.rex in 

town”, já abordada neste capítulo no ponto III.4.8 – Sociedade de História Natural – Associação 

Leonel Trindade. Ambas a exposições possuiam acompanhamento de instituições com 

especialistas em Paleontologia e, tanto numa como noutra, foram apresentados fósseis 

pertencentes ao património paleontológico português, e houve cuidado em apresentar, nalgum 

ponto da exposição, uma abordagem à paleontologia portuguesa, a sua história e 

especificidades. 

A partir de 2011 começam a aparecer um novo tipo de exposições blockbusters de 

dinossauros, com um cariz menos científico e que se distanciam das instituições de 
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investigação, como as universidades: são as megaexposições temporárias de dinossauros, 

promovidas por empresas não museais, as quais têm vindo a ser cada vez mais frequentes em 

Portugal. Estas exposições passam a ter um cariz muito mais comercial, não apresentam 

acompanhamento científico, nem estão associadas a qualquer museu ou centro de investigação 

em paleontologia. Infelizmente, a falta de rigor destas exposições é capaz de passar 

despercebida da maioria do público.  

"O Mundo dos Dinossauros", "Planeta Dinossauro" e "Dinossauros Alive" são exemplos 

de exposições sem “apadrinhamento científico”. O discurso expositivo destas exposições 

recorre muito ao sensacionalismo dos dinossauros e a correção científica do conteúdo da sua 

mensagem é variável. Nas fichas técnicas destas exposições não são mencionados parceiros 

científicos. Analisando algumas destas exposições podemos destacar alguns dos problemas 

encontrados que seriam facilmente evitáveis com acompanhamento científico apropriado. Em 

2011, na exposição "O Mundo dos Dinossauros", na cordoaria em Lisboa, existiam pterosaurus 

com as asas montadas ao contrário e alguns dos textos de parede tinham quatro idiomas 

misturados, alguns na mesma frase, com um dos cartazes a terminar "como se pode ver na 

página seguinte". Em algumas das cenas de confronto entre animais apareciam seres, não só de 

períodos diferentes, como de eras diferentes. No ano seguinte, em 2012, esta mesma exposição 

foi depois patente ao público no Porto, na Natalha e em Portimão. Desconhecemos se estas 

incorreções foram corrigidas. 

Em 2017/2018, na exposição "Dinossauros Alive", os conteúdos dos textos de parede 

foram mais cuidados. A base gráfica continuou a ser de livros juvenis, do qual destacamos o 

"Dinosaur Atlas" (Malam & Woodward, 2006). Algumas falhas eram detetáveis, como os 

limite dos cartazes apresentarem um sombreado que escondia partes das imagens e textos e 

essa falta de cuidado era particularmente relevante quando se tratava de informação referente 

a Portugal. Pode confirmar-se a origem das imagens na Figura 53: Cartaz da exposição 

"Dinossauros Alive", à esquerda, e as páginas 44 e 45 do livro "Dinosaur Atlas", à direita.  

Já em 2019/2020, precisamente a mesma exposição, agora denominada “Dinossauros 

Explorer”, volta a estar patente sem nenhuma alteração ou correção de relevo. 
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Figura 53: Cartaz da exposição "Dinossauros Alive", à esquerda, e as páginas 44 e 45 do livro "Dinosaur Atlas", à direita. 

 

Na exposição de fósseis propriamente dita, as legendas carecem de informações e é 

omitido que as peças expostas são réplicas, deixando que o visitante tire as suas conclusões. 

Ainda nas exposições "Dinossauros Alive" e “Dinossauros Explorer”, as cenas 

apresentadas de animais robotizados nem sempre correspondem a modelos realistas, tanto do 

ponto de vista anatómico, como de possibilidade de interação entre animais pertencentes a 

períodos distintos. Um dos exemplos é a co-presença do Stegosaurus com o Utahraptor. O 

Stegosaurus é um dinossauro do Jurássico Superior da América do Norte e da Europa, que 

viveu há cerca de 150 milhões de anos, e o Utahraptor é um dinossauro do Cretácico Inferior 

que viveu há cerca de 126 milhões de anos, num outro período da história da Terra, em que o 

Stegosaurus já estava extinto e em fossilização (Figura 54). Infelizmente, este é só um dos 

exemplos.  

 

 

Figura 54: Cena Stegosaurus e Utahraptor na exposição "Dinossauros Alive". No canto superior direito a legenda do 

Stegosaurus e canto inferior direito a legenda do Utahraptor. 
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Outro dos erro das cenas são os animais desproporcionalmente grandes, muito acima das 

maiores estimativas conhecidas. Nas exposições "Dinossauros Alive" e “Dinossauros 

Explorer”, o Pachycephalosaurus, um dinossauro que tem sensivelmente a altura de um ser 

humano, tinha o tamanho semelhante ao de um Tirannosaurus rex, cujas estimativas vão dos 

4 aos 6 metros de altura.  

Da análise realizada a estas mega exposições blockbusters podemos observar que o 

conteúdo didático destas poderia ser mais desenvolvido. Falta-lhes a explicação do contexto 

regional – o que é que se passava em Portugal – e o contributo do Património Paleontológico 

Português – como é que este testemunha e atesta os nossos conhecimentos para a história do 

planeta Terra. Também sabemos que os erros em exposições, por muito trabalho que se tenha 

a evitá-los, ocorrem. Alguns deles são cometidos por desconhecimento, outros são meras 

gralhas. Contudo, há erros que são grandes demais para não serem detetados desde a concepção 

da exposição até à sua abertura, e esses erros, as exposições com acompanhamento científico, 

ou não os cometem, ou corrigem-nos antes da inauguração. Nestas exposições sem 

acompanhamento científico adequado, a falta de rigor que neste trabalho apontamos não se 

trata de um mero exercício gratuito, avulso, mas de alertar para uma necessidade de qualidade 

de conteúdos que a comunidade científica e, neste caso, as instituições com responsabilidades 

na paleontologia, têm de começar a exigir. 

 

As exposições de dinossauros blockbusters, com maior ou menor sucesso, sendo mais 

científicas ou quase exclusivamente comerciais, são promotoras de uma cultura de idolatração 

mas também de banalização dos dinossauros. «Hoje em dia, as crianças, olham para um 

estegossauro, como olham para um elefante num jardim zoológico» (Claire, Jurassic World, 

2015). Quem sabe se hoje não haverá mais crianças que tenham ido a exposições com 

dinossauros do que a jardins zoológicos? Mas os fósseis originais, o suporte científico dos 

esqueletos completos articulados, o “argumento” dos modelos em fibra e animatrónicos, 

continuam bastante raros, muitas vezes, pouco visitados. Esses fósseis costumam estar nas 

exposições permanentes do museu e pouco saem para exposições externas. 
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CAPÍTULO IV – Fósseis de referência como Património Paleontológico de 

excepção 

Nos dois primeiros capítulos começou-se por abordar o conceito de património 

paleontológico, analisando-o enquanto património natural e cultural e no terceiro capítulo 

apresentaram-se as instituições portuguesas que detêm esse mesmo património. Vimos que 

algumas dessas instituições têm museus onde expõem as suas coleções de fósseis. Neste 

capítulo vamo-nos deter sobre alguns dos fósseis mais emblemáticos que, indubitavelmente, 

constituem o património paleontológico português de excepção. Ou seja, após termos abordado 

o conceito, a legislação e a detenção do património paleontológico, vamos agora debruçar-nos 

sobre o objeto que constitui o património paleontológico: o fóssil. 

Como já definido no segundo capítulo deste trabalho compreende-se: como património 

paleontológico português os fósseis descobertos no território português – continente, ilhas e 

águas territoriais – independentemente da posse/propriedade e de se encontrarem ou não 

presentes em território nacional; e como património paleontológico de excepção os fósseis que 

pela sua natureza e raridade, se destacam possuindo um valor científico excepcional, muitas 

vezes únicos, como fósseis descritores de espécies (fósseis tipo), preservações raras ou fósseis 

com um grau de completude inegualáveis. 

O conhecimento integral dos fósseis depositados em instituições que albergam coleções 

paleontológicas é uma tarefa difícil e está comprometida face aos inventários que, regra geral, 

se encontram incompletos e/ou são deficitários nas informações dos fósseis. Em algumas 

instituições a informação do inventário até se encontra bastante completa, mas noutras 

instituições estão no estado oposto. A informação objetiva, que permite perceber as 

preservações excepcionais, a raridade, a beleza, são informações que muitas instituições ainda 

não tem. Para a atualização e introdução de dados em sistemas de inventário, a nível nacional, 

seria necessário um investimento avultado na gestão de coleções paleontológicas em termos 

humanos, equipamentos e softwares, como nunca se investiu em Portugal. Pelo capítulo 

anterior já foi demonstrado que a tipologia de instituições que albergam fósseis ainda é 

significativa, de natureza diversa e o próprio conhecimento que algumas dessas instituições 

têm sobre o seu próprio acervo paleontológico é deficitário. Esta falta de informação 

sistematizada leva à questão de como definir quais os fósseis que podem constituir o património 
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paleontológico português e dentro deste o património paleontológico de excepção? O que 

podem ser considerados fósseis de referência? 

A eleição de um fóssil como um exemplar de referência só pode ser feita após se perceber 

o que é um fóssil vulgar ou uma fossilização comum. Assim, o conhecimento do património 

paleontológico, português ou outro, depende da informação do fóssil como: 

1) Identificação. Quais são os fósseis do património paleontológico? Que espécimes? Para 

não se confundirem com outros, quais os seus números de inventário? 

2) Existência. Os fósseis ainda existem? Pode parecer uma pergunta estranha, mas alguns 

fósseis já desapareceram das coleções dos museus Portugueses. Alguns foram levados, 

como por exemplo, durante as invasões Francesas, entre os despojos das forças 

Napoleónicas. Outros fósseis arderam durante os incêndios que assolaram os Museus 

de Ciência57. Nalguns o que se perdeu foi a informação do fóssil, como a ficha de 

inventário ou a própria identificação, seja por falta de associação da etiqueta ao 

exemplar, de manutenção do tombo, ou da fotografia identificativa. Também não é 

inédito a perda de fósseis que vão para exposições e se perdem nos trâmites de regresso 

ou fecho de exposição.  

3) Localização. Onde estão os fósseis? Nem sempre os fósseis estão na instituição a que 

pertencem. Algumas vezes estão em instituições diferentes, em exposições temporárias, 

para estudo, em análise. Nem sempre voltam ao museu original, ou o tempo de regresso 

excede, em décadas, o inicialmente estipulado, podendo estar ainda em decurso. 

4) Propriedade. Que instituição reclama a propriedade do fóssil? Existiram casos em que 

esqueletos de dinossauros estiveram uma parte num museu e outra parte noutro museu, 

ambos reclamando a propriedade da totalidade dos ossos. 

5) Dados. Muitos fósseis chegam ao curador sem informação associada, como 

proveniência, idade, coletor, etc. A falta de informação pode tornar o fóssil inútil para 

identificação, estudo, publicação ou classificação patrimonial. Algumas vezes o fóssil 

 
57 O hoje conhecido como o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MNHC-UP) teve 

dois grandes incêndios. Um a 20 de Abril de 1974 e outro a 5 de Maio de 2008. O atual Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência de Lisboa (MUHNAC) também ardeu a 18 de Março de 1978. Ainda assim existiram 
fósseis que “ressuscitaram”, descobertos em gavetas anos após o incêndio. Ver “Pensava-se que tinham 
ardido, mas os fósseis estavam no museu” Diário de Notícias de 26 de Outubro de 2015 por Filomena Naves 
<http://www.dn.pt/sociedade/interior/pensavase-que-tinham-ardido-mas-os-fosseis-estavam-no-museu-
4854778.html > 
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até é um espécime particularmente bem preservado, articulado, com os caracteres 

diagnosticantes presentes, mas, sem a cronologia ou a origem geológica o investigador 

encontra-se muito limitado na sua divulgação científica e, consequentemente, na 

promoção do fóssil à excecionalidade. 

A obtenção desta informação – identificação, confirmação de existência, localização 

atual, proprietário e dados associados – permite aquirir a  percepção da raridade, quais os táxon 

mais comuns e quais os menos abundantes, quais são preservações excepcionais, lagerstätten, 

quais as fossilizações mais completas. De outra forma: só o conhecimento global do conjunto 

permite a identificação da excepcionalidade.  

Para a classificação do património paleontológico português já existem trabalhos que 

propõem a definição de diferentes critérios de avaliação (GTPP, 1999, Cachão & Silva, 2004, 

Vieira et Cunha, 2004, García-Cortés & Urquí, 2009). O estabelecimento de critérios minimiza 

a subjetividade da avaliação humana e estas avaliações têm desempenhado um papel 

preponderante para a  atribuição de estatuto de Geoparque e definição de Geosítios de interesse, 

como está bem demonstrado no projeto de candidatura do Geoparque de Arouca (Sá et al., 

2006a). A mesma aplicação de critérios de avaliação a coleções museológicas é mais incomum 

mas um dos trabalhos em coleções portuguesas que avalia e dá a conhecer fósseis de excepção 

na sua coleção é o de Miguel Ramalho (2009) que, entre 27 “Maravilhas do Museu Geológico 

de Portugal”, elege, resultado «do seu valor científico mas também, muitas vezes, do estético», 

13 fósseis, desde plantas a dinossauros. Mas a aplicação de critérios a fósseis dentro de coleções 

museológicas é mais sensível, pois os fósseis já estão “embebidos” pela aura própria que os 

museus conferem, além de serem representantes da investigação de alguém. A definição dos 

critérios de avaliação e a classificação de fósseis excepcionais, ocorre durante um período de 

tempo específico, num contexto social, científico, ético e económico particular e é, por isso, 

mais subjetivo. Nem todos os fósseis têm um caráter de excepcionalidade, nem todos possuem 

uma beleza intrínseca, uma informação relevante ou são indicadores de uma nova espécie, isto 

é, são fósseis tipo. 

O património paleontológico português de excepção com base em critérios estéticos, 

preservações raras, esqueletos muito completos, ou outros critérios mais subjetivos, é difícil de 

avaliar e a análise global deste património é impossivel de se fazer atualmente em Portugal. Já 

uma avaliação científica de se o fóssil é relevante ao nível descritor de espécie é mais fácil de 

obter. Essa informação é “pública” e pode ser facilmente mensurável, através do conhecimento 
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da bibliografia onde são publicadas espécies portuguesas, publicações científicas com factor 

de impacto dos próprios artigos, através de informações constantes da inventariação, devendo 

ser a designação de espécime tipo facilmente pesquisável. Esta informação, constante nos 

artigos científicos, também atesta a capacidade de investigação e de pesquisa de uma 

instituição, seja ela um museu ou uma universidade. Um espécime tipo é também um fóssil de 

referência mundial, ao qual deve ser possível voltar a fim de validar assunções de espécie 

atribuídas anteriormente, sejam elas confirmações ou objeções. Assim, pela importância que 

um fóssil tipo tem, seria expectável que a listagem de espécimes tipo que uma dada instituição 

possui fosse algo existente e fácil de consultar. Contudo, o conhecimento da totalidade, ou 

generalidade, dos espécimes tipos de uma coleção está longe de ser uma realidade na maioria 

das coleções paleontológicas portuguesas, independentemente da sua antiguidade, existência 

de exposições na instituição, ou tipologia de museus. De seguida vamos apresentar as listagens 

obtidas do património paleontológico português de exceção, por fósseis tipos, para cada 

instituição anteriormente mencionada, apresentando logo de início os critérios que conduziram 

a investigação. 

Guardamos cabeçalhos de subcapítulos para facilitar a pesquisa por instituição. 

 

IV.1 – Fósseis tipo em instituições portuguesas 

Foram abordados 31 instituições com acervo paleontológico em Portugal, das quais se 

tentou apurar o conhecimento sobre que fósseis, cientificamente mais importantes possuiam, 

especificamente fósseis de epécimes tipo por estes estarem obrigatóriamente mencionados em 

artigos científicos e, desejavelmente, refletidos no inventário das instituições. É, tanto quanto 

foi possível apurar, a primeira listagem de fósseis tipo depositados em instituições portuguesas 

e, como tal, uma primeira elencagem destes fósseis como espécimes determinantes do 

património paleontológico português de exceção. 

Para a recolha desta informação foi feita um pesquisa preliminar sobre alguns dos fósseis 

depositados na instituição e realizada uma visita às instituições onde, sempre que possível, se 

realizaram entrevistas aos responsáveis pelo acervo paleontológico perguntando 

especificamente por espécimes tipo. Paralelamente foi realizada pesquisa bibliográfica 

procurando algumas das espécies portuguesas sem deixar de tentar encontrar outra fauna e flora 

associada. Alguns dos melhores trabalhos de atualização de informações de coleção são teses 
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de mestrado e doutoramento em Paleontologia, e por algumas delas conseguimos comparar a 

informação constante nos registos de inventário e as reconhecidas pelos investigadores. 

Cruzaram-se as listagens de fósseis tipo que foram comunicadas durante as entrevistas 

com as encontradas em artigos científicos. Face à discrepância da qualidade de informação 

obtida, de instituição para instituição e mesmo de fóssil para fóssil, a pretensão de apresentar 

tabelas que facilitassem a leitura de forma sistemática e coerente, foi posta em causa. A 

quantidade de linhas e colunas requerida não facilitavam a leitura se a tabela fosse introduzida 

em corpo de tese. Desta forma optou-se pela listagem mais nominal dos espécimes tipo, 

instituição a instituição, e as tabelas, sempre que relevantes, são apresentadas em apêndice. 

Esta lista, necessáriamente descritiva, e aceitando de antemão que será possivelmente fastidiosa 

para quem não costuma trabalhar com artigos de descrição de espécies extintas, nalguns casos 

é extensa. Contudo, listagens semelhantes a estas revelaram-se preciosas aquando da pesquisa 

para esta tese, tendo sido frequente encontrarem-se menções a fósseis que atualmente já não se 

conhece o seu paradeiro.  

Procuraram-se os dados com maior utilidade para a investigação paleontológica, 

nomeadamente aqueles que incluem designação de género, espécie, instituição de depósito, 

número de inventário, idade geológica, proveniência, classificação taxonómica e bibliografia 

de descrição. Porém, a informação destes parâmetros nem sempre era conhecida pela 

instituição. Existiram casos em que nem sequer existia inventário atualizado que facilitasse a 

obtenção dos dados pretendidos. Desta forma só se recolheu o que foi possível. 

Durante a pesquisa realizada deparamo-nos com descrições de espécies portuguesas mas 

cujos fósseis pertencem a museus estrangeiros, levados de Portugal pelas mais diversas razões, 

algumas já referidas, como espólio durante ocupações de guerras, mas também por recolha por 

turistas curiosos, ou por direito de extração por companhias internacionais a operar em solo 

português. O mesmo se pôde constatar em sentido oposto. Por metodologia, optamos por nos 

focar nos fósseis tipo incluidos em coleções de instituições portuguesas, agrupados por 

instituição/coleção e pela mesma ordem com que foram apresentadas no capítulo anterior. 

Ainda assim, no final deste quarto capítulo, abordamos os fósseis tipo portugueses, que a nosso 

conhecimento, se encontram depositados em instituições estrangeiras. 

Recordando um pouco os espécimes tipo, que para este trabalho são os fósseis, que foram 

abordados nos conceitos do primeiro capítulo e lembramos que dependendo do fóssil tipo 

podemos falar de um holótipo, no caso de restos do organismo como os ossos, de um icnótipo 
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se estivermos a falar de icnofósseis, marcas deixadas pelo organismo como as pegadas, ou 

oótipos, caso estejamos a falar de uma nova estrutura para ovos. Já dependendo da forma como 

as espécies são descritas podemos falar de holótipo, parátipos, sintipos, lectótipo ou 

paralectótipos. Existem outras formas menos comuns de espécimes tipo, como por exemplo o 

plastótipo, estratótipo ou ergatótipos. 

Frequentemente, durante a investigação para esta tese, observaram-se referências a 

espécimes tipo de que não se conhecia o paradeiro, fósseis figurados que não correspondiam 

aos inventariados ou, mais comumente, falta de informação de instituição de depósito do 

espécime fóssil. Independentemente de se conhecer, ou não, onde atualmente se encontra o 

fóssil, ou mesmo se este já não existe – por destruição – e não se sabe do facto, manteve-se a 

menção ao fóssil pois este, por muito que não se saiba do paradeiro, continua a fazer parte do 

património paleontológico português e mais tarde pode apurar-se a sua localização. 

Os espécimes tipo que são propriedade de particulares não foram tomados em 

consideração neste trabalho por coerência com o igual motivo de exclusão de exposições ou 

coleções sem acesso ao público, já anteriormente referido no início do terceiro capítulo. 

Algumas vezes fazem-se referências a espécimes tipo que estão depositados numa 

instituição diferente daquela que esta a ser descrita. Optou-se por manter estas referências 

sempre que se considerou que a sua remoção iria desvirtuar a informação contida num dado 

artigo, como por exemplo, o depósito de um dado holótipo numa instituição, mas dos parátipos 

noutra instituição distinta. 

Manteve-se a referência a espécimes tipo desatualizados, ou sinonimizados, por dois 

motivos principais. Primeiro: estes espécimes já foram considerados espécies válidas, sendo 

representantes de investigação que se produziu numa dada instituição e património 

paleontológico português por direito próprio. Segundo: a sinonimia de uma espécie pode ser 

revertida e a espécie voltar a ser considerada válida, e o fóssil considerado espécime tipo, se a 

investigação isso o concluir. 

A listagem do Museu Geológico do LNEG, a mais extensa, mostrou algumas 

desconformidades pelo que se preferiu manter o número das espécies que haviam sido 

comunicadas e não se mencionar outras expressas na bibliografia. Aquando da entrevista foram 

comunicados 272 espécimes descritores de organismos: 5 trilobites, 3 insetos, 26 braquiópodes, 

53 equinodermes, 121 moluscos, 63 vertebrados e 1 icnótipo. 
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IV.1.1 – Museu Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra  

O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra possui, a nosso conhecimento, poucos 

fósseis tipo. Apenas encontramos referência ao espécime tipo na tese de doutoramento de 

Bruno Pereira em equiodermes, que refere a existência de Mundaster tentugalensis, 

posteriormente denominada Polydesmaster tentugalensis como pertencente à coleção (Pereira, 

2015). 

O atual Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, onde estão incluidas as coleções 

do Museu Mineralógico e Geológico, é dos poucos museus estudados que disponibiliza parte 

do seu inventário on-line58. Contudo, na pesquisa guiada, sob os parâmetros “História 

Natural/Paleontologia”, só aparecem fósseis das classes Bivalvia e Cephalopoda, não 

constando o filo Echinodermata que hospedaria o Polydesmaster tentugalensis. Tão pouco se 

conseguiu obter informações adicionais na pesquisa geral, orientada ou específica. 

É previsível que o número de espécimes tipo do MMGUC seja maior, visto ser 

particularmente rico em moluscos e um dos mais eminentes malacólogos portugueses tenha 

trabalhado com o Museu durante muitos anos. Contudo, não conseguimos apurar a existência 

de outros espécimes tipo além do já referênciado. 

 

IV.1.2 – Museu Nacional de História Natural e da Ciência  

Aqui, o número de fósseis tipo existentes desta instituição já terá sido maior, tendo o 

incêndio de 1978 no edifício da então Faculdade de Ciências, que alberga o museu, destruído 

parte do acervo, ficando muitos dos fósseis irremediavelmente perdidos, incluindo espécimes 

tipo.  

Atualmente, os fósseis tipo de vertebrados existentes são constituídos pelos crânios de 

cetáceos Miocénicos Cephalotropis nectus (Cope, 1896, Kellog, 1941, Mocho & Póvoas, 

2011a), Aulocetus latus e Metopocetus vandelli (Kellog, 1941, Mocho & Póvoas, 2011b), 

crânio de crocodilo Tomistoma lusitanica – parátipo (Antunes, 1961, Vianna & Moraes, 1945), 

e a pegada icnótipo de dinossauro terópode Eutynichium lusitanicum (Gomes, 1915-1916, 

Lockley & Meyer, 2000). 

 
58 http://museudaciencia.inwebonline.net/ acedido a 09/12/2019. 

http://museudaciencia.inwebonline.net/
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Quanto aos invertebrados, encontramos dois holótipos das amonites do género 

Vascoceras, nomeadamente a Vascoceras gamai e Vascoceras barcoicense descritas por 

Choffat em 1898 (Callapez, 2003), o braquiópode Lingulella major (Salter, 1864, Teixeira et 

al., 1964) – um lectótipo e cinco parátipos, os gastrópodes Persicula mikhailovae - um holótipo 

e dois parátipos (Schumacher, 1817, Silva et al., 2011), Gibberula costae – um holótipo e dois 

parátipos, Gibberula brebioni – um holótipo e dois parátipos (Silva et al., 2011, Swainson, 

1840) e Granulina choffati – um holótipo e três parátipos (Perna et al., 2003). 

Na lista de fósseis tipos do MUHNAC constam ainda cinco briozoários, sem, no entanto, 

se conseguir estabelecer a lista de espécies apesar da tentativa de apuramento destas59. Sabemos 

que, em 1966, Galopim de Carvalho descreve o briozoário Cupuladria bugei, mas não sabemos 

se este se perdeu no incêndio ulterior (Galopim de Carvalho, 1966). 

 

IV.1.3 – Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto  

O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) 

distingue-se pelo número de fósseis tipo de espécies do Paleozoico, nomeadamente das 

camadas fossilíferas do Carbonífero da região do Porto, recolhidos por investigadores como 

Wenceslau de Lima, João Carrington da Costa, Carlos Teixeira e, mais recentemente, Pedro 

Correia.  

Wenceslau Lima nomeia as espécies vegetais Neuropteris zeilleri, (Teixeira, 1940) 

Dicranophyllum lusitanicum (Teixeira, 1944), que não se encontram listadas no inventario do 

Museu nem se conhece o seu atual paradeiro.  

Carrington da Costa descreve diversas espécies tipos para o MHNC-UP. São 

identificados fósseis de espécimes tipo que estavam "perdidos" no meio das coleções, como 

alguns fósseis de trilobites do Devónico estudadas por Carrington da Costa e refiguradas, em 

2017, por Carvalho et al., como Homalonotus Viannai, de Laundos, Póvoa do Varzim, H. aff. 

Knightii, Homalonotus Viannai var. Valongensis, de Valongo, Homalonotus Viannai, var. alfa, 

de Mação, H. Machado-Costai, de S. Mamede, Portalegre, Acaste Downingiae, var. 

portalegrensis e Homalonotus Mendes-Correiai (Carvalho et al., 2017, Costa, 1940a, 1940b, 

1940c, 1941, 1942, 1946). Carrington da Costa descreve também a única espécie tipo de 

 
59 No e-mail de resposta ao pedido de informação sobre espécimes tipo do MUHNAC referia «ainda tentei 

estabelecer a lista das espécies de Briozoários mas não foi possível ». Comunicação pessoal. 
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tetrápode do MHNC-UP que é uma tartaruga da zona de Aveiro, a Rosasia soutoi (Costa, 

1940d). 

No tempo em que passou pelo Porto, Carlos Teixeira dedica-se predominantemente ao 

Carbonífero depositando os fósseis no atual MHNC-UP e descrevendo insetos como os síntipos 

Phyloblatta rosasi (Teixeira, 1939a), Phyloblatta carringtoni (Teixeira, 1939a), Phyloblatta 

cardosiana (Teixeira, 1941a), o género Eneriblatta e as espécies Eneriblatta elegantissima, 

Eneriblatta insignis, Eneriblatta valongensis, Eneriblatta lusitanica (Teixeira, 1941b), o 

género Stephanomylacrys e as espécies Stephanomylacrys duriensis e Stephanomylacrys 

zbyszewskii, (Teixeira, 1941b), o género Lusitanomylacris incluindo as espécies 

Lusitanomylacris pruvosti (Teixeira, 1939a), o género Valdeania e a espécie Valdeania 

madeirosi (Teixeira, 1941b). Teixeira descreve igualmente o ostracodo, um crustáceo, Estheria 

carneiroi (Teixeira, 1944). Nas plantas Teixeira descreve frondes60 parciais de fetos como as 

espécies Sphenopteris mendescorreiai (Teixeira, 1939b), Sphenopteris sampaiana (Teixeira, 

1939b), Pecopteris limae, 1 holótipo (Teixeira, 1941c), do Mesozoico de Alfeizerão a Davallia 

alfeizeranensis (Teixeira, 1945). Teixeira descreve igualmente a fronde Pseudomariopteris 

corsini (Teixeira, 1939), cujo holótipo seria redescrito mais tarde, em 1958, por Wagner. O 

mesmo autor refere que alguns dos espécimes tipo, lectótipo e parátipos, de Linopteris florini, 

já se encontravam desaparecidos em 1982 (Wagner & Sousa, 1982).  

As frondes Sphenopteris sampaiana e Sphenopteris mendescorreiai inventariados no 

MHNC-UP não parecem corresponder aos figurados, podendo ser espécimes de outro museu, 

provavelmente o MG-LNEG. No entanto, a lista de espécimes tipo que conseguimos obter do 

MG-LNEG não continha referência a qualquer tipo de planta.  

Por outro lado, já em 1983, Wagner e Lemos de Sousa, fazem um levantamento da 

megaflora de Portugal onde mencionam muitos espécimes tipo mas não se consegue perceber 

qual o repositório a que os diversos fósseis pertencem (Wagner & Sousa, 1983).  

As notas bibliográficas que dão conta do desconhecimento do paradeiro de fósseis, 

principalmente espécimes tipo, como as anteriores, vêm demonstram que: o desaparecimento 

de fósseis não é uma realidade distante; que é necessário do registo atualizado de informação 

e; em certa medida, a pertinência deste tipo de trabalhos como o apresentado nesta tese. 

 
60 No caso dos fetos, o nome técnico das folhas é “fronde”. 
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Nos últimos anos, o investigador Pedro Correia, para o seu trabalho de doutoramento 

(Correia, 2016) e trabalhos posteriores (Correia et al., 2017) tem incorporado uma série de 

novos fósseis, incluindo espécimes tipo, de que são exemplo frondes de fetos Acitheca 

murphyi, com um holótipo e sete parátipos (Correia et al., 2017), as folhas de Ilfeldia 

gregoriensis, com um holótipo e quatro parátipos, incertae sedis (Pšenička et al., 2016), as 

cycadopsidas Lesleya iberensis, com três holótipos (Correia et al., 2016) e Douropteris 

alvarezii, em homenagem a Walter Alvarez, com 1 holótipo e onze parátipos (Correia et al., 

2018), as asas de inseto Stenodictya lusitanica, com um holótipo (Correia et al., 2014), 

Lusitaneura covensis, com um holótipo (Loureiro et al., 2010) além de alguns outros fósseis 

notáveis pela sua raridade como o primeiro registo fóssil de um aracnídeo em Portugal (Correia 

et al., 2013).  

Ao total, e aferidos até à data, no inventário do MHNC-UP existem cerca de 70 fósseis 

tipos correspondentes a 28 espécies tipo, cuja listagem se encontra no Apêndice 3. Existe ainda 

a menção a mais cerca de 10 espécimes tipo que não se conseguiu apurar a sua localização. A 

correspondência direta entre o fóssil descrito e o registo de inventário nem sempre é possível, 

pois existem sinonímias possíveis não refletidas nos registos, fósseis desaparecidos, ou 

figurações não coincidentes. 

No caso deste museu não foi solicitado a listagem dos espécimes tipo devido ao 

conhecimento profundo que o autor tem sobre o inventário desta instituição.  

A listagem destes espécimes encontra-se em apêndices, nomeadamente o Apêndice 3: 

Lista taxonómica dos fósseis tipo do MHNC-UP.  

 

 

IV.1.4 – Museu Décio Thadeu 

O Museu Décio Thadeu do Instituto Superior Técnico, tem uma referência de Octávio da 

Veiga Ferreira a novas formas de pectinídeos, incluindo a Chlamys microstriata, afirmando 

que alguns dos exemplares usados para a sua descrição “pertencem às coleções do Instituto 

Superior Técnico” (Veiga Ferreira, 1953). Desconhece-se atualmente a localização destes 

exemplares mas presume-se ainda se encontrarem no museu61. 

 
61 Durante a deslocação a este Museu foi-nos relatada a existência a espécimes tipo na coleção, apesar de não 

se conseguir identificar quais ou onde se encontravam. 
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IV.1.5 – Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia 

A coleção do Museu Geológico, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (MG-

LNEG), em Lisboa, anteriormente conhecido como Museu Geológico e Mineiro, é uma das 

mais ricas de Portugal, com diversos espécimes tipo de dinossauros e outros vertebrados. É, 

aliás, o museu com maior número de espécimes tipo com uma lista que supera os 270 itens de 

220 diferentes espécies. 

Na lista dos espécimes tipo que foi facultada foram observadas algumas 

desconformidades, tanto em espécimes tipos que o MG-LNEG possui e não se encontram na 

lista, nomeadamente alguns exemplares mais icónicos da Mina da Guimarota, como alguns dos 

espécimes tipos que se encontram elencados não se encontram na definição de espécime tipo. 

É o caso do Archeopteryx lithographica de Berlim, cujo holótipo se encontra no Museum für 

Naturkunde (MfN) e a réplica do mesmo fóssil que o MG-LNEG considera um plastótipo. A 

réplica de um holótipo não serve de espécime tipo, a não ser que este tenha sido destruída 

previamente. É apenas uma cópia. Só serviria de espécime tipo se fosse pela réplica que a 

espécie tivesse sido descrita. Ainda assim, tirando alguns casos pontuais, como os acima 

descritos, o MG-LNEG não deixa de ser o museu com maior número de espécimes tipo e cuja 

importância paleontológica, seja pelo seu acervo, seja pela sua historia, é inquestionável. 

Aqui faremos referência a alguns dos espécimes tipo mais relevantes do MG-LNEG, 

nomeadamente em tetrápodes. 

Como já referido no terceiro capítulo, a mina da Guimarota, em Leiria, é uma das 

principais jazidas de tetrápodes jurássicos de Portugal (Mateus, 2014, Martin & Krebs, 2000) 

e durante anos foi explorada por uma empresa alemã que foi levando o material fóssil para as 

universidades alemãs. Algum foi sendo estudado e voltou a Portugal, sendo incorporado no 

MG-LNEG. São exemplo os holótipos dos pequenos mamíferos Henkelotherium guimarotae, 

(Krebs, 2000) e do Haldanodon expectatus (Martin & Nowotny, 2000, Martin, 2005), ou da 

cobra primitiva Portugalophis lignites (Caldwell et al., 2015).  

Existem três espécimes tipo de dinossauros presentes neste Museu. Dois são os 

saurópodes Lourinhasaurus alenquerensis, descoberto em Alenquer e posteriormente na 

Lourinhã, e que havia sido identificado primeiro como Apatosaurus alenquerensis (Dantas et 

al., 1998, Lapparent & Zbyszewski, 1957) e o Lusotitan atalaiensis, que também havia sido 

identificado primeiro como Brachiosaurus atalaiensis (Lapparent & Zbyszewski, 1957, 
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Antunes & Mateus, 2003, Mannion et al., 2013) cujas vértebras se podem ver na Figura 26. O 

terceiro espécime tipo de dinossauro é o nodossauro Dracopelta zbyszewski (Galton, 1980). 

Ainda répteis, mas de vida aquática – não dinossauros – voltamos a encontrar mais três 

espécimes tipo: o crocodilo Eocénico Iberosuchus macrodon (Antunes, 1975), o plesiosauro 

Lusonectes sauvagei (Smith et al., 2012) e a tartaruga Craspedochelys choffati, anteriormente 

descrita como Plesiochelys choffati, nome de espécie pela qual ainda se encontra listada no 

MG-LNEG (Sauvage, 1897-1898, Antunes et al., 1988, Boas, 2016). 

A lista de tipos do MG-LNEG, inclui três holótipos de mamíferos: o ziphideo, uma 

espécie de baleia de bico Palaeoziphius melidensis (Bianucci et al., 2013, Zbyszewski, 1954), 

um hipomorfo, parecido com os cavalos, só com um casco, Paranchilophus lusitanicus 

(Antunes, 1995) e o rinoceronte Eocénico Prosantorhinus tagicus (Antunes & Ginsburg, 1983, 

Antunes & Ginsburg, 2000). Na descrição de 1983, dos rinocerontes Eocénicos, o 

Prosantorhinus tagicus é relacionado no texto com os Aceratherium lumiarense e 

Gaindatherium (lberotherium) rexmanueli mas não se explicita em que coleção estão 

depositados os fósseis (Antunes & Ginsburg, 2000). Como outros fósseis descritos na 

publicação estão no MG-LNEG assume-se esta instituição como o mais provável local de 

depósito dos restantes espécimes. 

Recorrendo particularmente a duas teses de doutoramento em Paleontologia, 

conseguimos recolher informação de dois grupos taxonómicos distintos, as trilobites, através 

da investigação de Sofia Pereira, e dos equinodermes, através da investigação de Bruno Pereira. 

Em ambos os casos já não estamos no domínio dos tetrápodes, mas antes em invertebrados. 

São identificados os espécimes tipo das espécies de trilobites da Ordem Phacopida Areia 

bussacensis, Kloucekia youngi , Actinopeltis tejoensis, Actinopeltis bocagei (Thadeu, 1947, 

Romano, 1991, Pereira, 2017) das trilobites da Ordem Lichida Lichas loredensis e Lichas 

lusitanica, da trilobite Ordem Odontopleurida Whittingtonia collectorum , da trilobite da 

Ordem Asaphidae Nobiliasaphus katianus (Pereira, 2017), da Ordem Corynexochida as 

trilobites Phillipsinella lusitanica, Delgadoa loredensis , Cekovia loredensis, da Ordem 

Aulacopleurida as trilobites Radnoria loredensis (Thadeu, 1947, Pereira, 2017), Ordem 

Harpida Eoharpes macaoensis (Romano & Henry, 1982, Pereira, 2017). Estas trilobites foram 

todas sujeitas a um excelso trabalho de inventariação por Sofia Pereira, encontrando-se na 

atualidade exemplarmente documentado (Pereira, 2011). 
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Na tese de doutoramento de Bruno Pereira sobre equinodermes (Pereira, 2015), o autor 

refere diversos espécies tipo do MG-LNEG, alguns deles constando na lista de espécimes tipo 

fornecida pelo museu. Por outro lado, muitos dos espécimes tipo que estão identificados na 

lista, Bruno Pereira não faz os refere enquanto espécimes tipo na sua investigação. Ainda assim 

menciona os espécimes, Heterocidaris solaris nov. sp., Plegiocidaris cymosa um holótipo, 

Plegiocidaris nevesensis um holótipo, Acrocidaris nicolleaui um holótipo, Polydiadema 

reyensis nov. sp. um holótipo, Codechinus pataensis nov. sp. um holótipo, Astrolampas 

pereirae nov. sp. um holótipo e um parátipo, Nucleolites teixeirae um parátipo, Lefortia 

delgadoi um lectótipo, Polydesmaster tentugalensis um holótipo e um parátipo, Polycidaris 

truculenta um holótipo que não se encontram listados (Pereira, 2015). 

Em relação a fósseis de plantas conseguimos apurar o depósito do esporo 

Costatoperforosporites friisiae, gen. et sp. nov., (Mendes et al., 2017) e do Paisia pantoporata 

gen. et sp. nov., dedicado ao paleobotânico João Pais (1949-2016) (Friis et al., 2018), mas é de 

prever que o seu número possa chegar às várias dezenas. 

O número concreto de fósseis tipo do MG-LNEG está longe da realidade. Entre 

espécimes esquecidos – por já não serem considerados válidos – permutas para outras 

instituições, falhas de inventário, deslocação de coleções, entre outras razões, levam a que este 

Museu precise de um trabalho de revisão, se calhar mais do que qualquer outro em Portugal. 

Só para cada classe taxonómica, o acervo deste Museu é tão rico e diverso que apuramento 

concreto do património paleontológico para cada grupo de organismos necessita de uma 

investigação específica. 

 

IV.1.6 – Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 

Universidade Nova de Lisboa 

Como já referido no terceiro capítulo, a coleção paleontológica do DCT-FCT-UNL 

resulta do depósito do material de estudo dos diversos investigadores que passaram pela 

Faculdade, tanto docentes como alunos de mestrado e doutoramento. A apresentação dos 

espécimes tipo desta instituição é agrupada, sempre que possível, pelo trabalho de investigação 

e/ou recolha de cada investigador. 

O paleobotânico João Pais descreve as novas espécies Annonxylon teixeirae (Pais, 1973), 

Brachyphyllum lusitanicum, Pterophyllum mondeguensis e Todites falciformes  (Pais, 1974), 

Pinus fluvimajoricus (Pais, 1987) e, dedicados ao seu mentor Carlos Teixeira, que será 
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abordado mais adiante, os tipos Ischyosporites teixeirae (Pais & Reyre, 1980) e Frenelopsis 

teixeirae (Alvin & Pais, 1978), este depositado no MG-LNEG (Mendes et al., 2014b). Pais 

redifine ainda as espécies Cupressinocladus micromerum (Pais, 1974), Cedripites lusitanicus 

n.comb. (Pais & Reyre, 1980). Em conjunto com outros autores, mas já com um papel de menor 

destaque, as espécies Erdtmanispermum juncalense (Mendes et al., 2008a), 

Raunsgaardispermum lusitanicum, gen. et sp. nov., (Mendes et al., 2008b), Erdtmanitheca 

portucalensis (Mendes et al., 2010), Kajanthus lusitanicus (Mendes et al., 2014a), 

Costatoperforosporites friisiae, gen. et sp. nov., este último depositado no MG-LNEG (Mendes 

et al., 2017). 

Algumas das espécies tipo de tetrápodes são o Oótipo Suchoolithus portucalensis (Russo 

et al., 2017), o pró-primata Arcius zbyszewskii, um dente molar holótipo e 8 dentes parátipos 

(Estravis, 2000), o primata Donrussellia lusitanica, um dente molar holótipo e desasseis dentes 

parátipos (Estravis, 2000), o roedor Euromys cardosoi, originalmente descrito como Meldimys 

cardosoi, com um fragmento de maxilar esquerdo como holótipo e 53 dentes parátipos 

(Estravis, 2000, Escarguel, 1999 Op.cit. em Rana et al., 2008), um ungulado carnívo, sem 

equivalente atual, o Mondegodon eutrigonus, com um dente molar holótipo e quatro dentes 

parátipos (Tabuce et al., 2011), os dentes do Cretácico de dinossauro terópode Euronychodon 

portucalensis, um dente holótipo e dois outros dentes descritos (Antunes & Sigogneau-Russell, 

1991) e de dinossauro ornithischio Taveirosaurus costai, um dente holótipo e nove outros 

dentes descritos (Antunes & Sigogneau-Russell, 1991). O anfíbio gigante do Triásico do 

Algarve, Metoposaurus algarvensis (Brusatte et al., 2015), está registado como holótipo do 

DCT-FCT-UNL mas está incorporado na coleção do Museu de Loulé. 

Outras espécies provenientes do Miocénico são o pequeno insetívoro Russellmys denisae 

(Estravís, 1990), Microhyus reisi, (Antunes et al., 1987 op. cit. em Estravis & Russel, 1989 & 

Tabuce et al., 2006). Em 1997 sai uma listagem dos mamíferos Eocénicos da Península Ibérica 

e para Silveirinha (Baixo Mondego), a jazida de onde vêm os espécimes tipo do Eocénico da 

DCT-FCT-UNL, onde já não consta o género Teilhardimys (Antunes et al., 1997). 

O espécime tipo Eurodon silveirinhensis, com um dente molar holótipo (Estravis & 

Russel, 1992), o artiodáctilo basal Eocénico Diacodexis antunesi, com um dente molar holótipo 

e desanove outros descritos (Estravís & Russell, 1989), um morcego Eocénico Archaeonycteris 

? praecursor, com um dente molar holótipo (Tabuce et al., 2009) também fazem parte desta 

coleção. 
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Também depositados nas coleções do DCT-FCT-UNL estão os crustáceos ostracodos 

Cytherella (Cytherella) antunesi n.sp., um holótipo e doze parátipos, Cytherella (Cytherella) 

moyesi n.sp., um holótipo e quinze parátipos, Neonesidea rochae n.sp., um holótipo e doze 

parátipos, Callistocythere oertlii n. sp., um holótipo e oito parátipos, Cyamocytheridea 

carbonneli n.sp., um holótipo e desasseis parátipos, Aurila (Cimbaurila) peypouqueti n.sp., um 

holótipo e dez parátipos, Hermanites ruggierii n.sp., um holótipo e dez parátipos, Cytheretta 

(Cytheretta) ramalhi n.sp., um holótipo e quatro parátipos, Loxoconcha (Loxoconcha) 

carboneli n.sp., um holótipo e oito parátipos, Loxoconcha (Loxoconcha) ducasseae n.sp., um 

holótipo e catorze parátipos, Loxoconcha (Sagmatocythere) bonaducea n.sp., um holótipo e 

quinze parátipos, Xestoleberis (Xestoleberis) paisi n.sp., um holótipo e dezoito parátipos, 

(Nascimento, 1989) em que o autor, num único artigo, refere 154 espécimes tipo. Outros 

ostracodos descritos são os Ilyocypris lusitanicus n, sp., um holótipo e três parátipos, Cypris 

silveirinhaensis n. sp., um holótipo e três parátipos, (Colin & Antunes, 2003) 

Ostracodos, foraminíferos, conodontes, diatomáceas, radiolários, silicoflagelados, 

dinoflagelados, pólens, esporos entre outros, fazem parte de micro fósseis da coleção do DCT-

FCT-UNL, cuja utilidade na aferição cronoestratigráfica duma camada é bastante superior à 

dos dinossauros, pela sua ubiquidade, mas museologicamente apresentam muitos problemas, 

desde logo pelo seu tamanho e pela pouca empatia que geram. Devido à importância destes 

microfósseis o número de investigações e teses de doutoramento e mestrado neles é 

considerável e, nessas tese são descritas espécies únicas com incorporação do material nos 

museus e coleções universitárias. Assim, era de prever que os microfósseis fossem uma das 

maiores coleções dos acervos paleontológicos, apesar disso, essa realidade não transparece nas 

listas de espécimes tipo. 

Recordamos que o DCT-FCT-UNL não tem museu próprio que aglutine os diversos 

fósseis que se encontram dispersos pelos gabinetes e coleções dos investigadores. De igual 

forma, não existe um programa de inventário, centralizado, que una as diversas informações 

recolhidas pelos investigadores que estudaram os fósseis. Assim, o conhecimento do 

património paleontológico do DCT-FCT-UNL encontra-se disperso, não padronizado, em que 

cada investigador relata e regista as informações que lhe são úteis e que considera relevantes, 

independentemente de critérios museológicos. 
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IV.1.7 – Museu de Geologia Fernando Real 

No Museu de Geologia Fernando Real (MGFR) da Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro (UTAD) há a assinalar a presença do holótipo da trilobite Radnoria guyi (Pereira 

et al., 2015), mas, desta trilobite, a descrição faz também referência a quatro parátipos do 

Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências de Lisboa. Outras espécies tipos de 

trilobites são: a Actinopeltis henrotayi com três parátipos, e o holótipo que foi doado da coleção 

Michel Henrotay (Pereira, 2017); a Dalmanitina manfroi com o holótipo e 52 espécimes com 

parátipos, sendo que outros parátipos desta espécie pertencem a coleções particulares, não 

museais e, ainda que alguns estejam depositados temporariamente neste museu (Pereira, 2017) 

eles não vão ser considerados para este trabalho62. Igualmente a Eudolatites queixoperra, com 

o holótipo e 27 espécimes com parátipos, está descrita com parátipos noutras coleções 

particulares, mas também na coleção do Museu Geológico (MG-LNEG) (Pereira, 2011, 2017). 

A trilobite Eodalmanitina berouniana, excepcionalmente possui dois holótipos, visto ser um 

fóssil composto por molde e contramolde natural, além de ter também um espécime parátipo, 

e a coleção do MGFR-UTAD é a única onde esta espécie está presente (Pereira, 2017). 

 

IV.1.8 – Coleção da Universidade de Évora 

A coleção da Universidade de Évora (UE) é composta essencialmente por dentes de 

tubarões que incluem espécimes tipo como o holótipo do myliobatiforme Aetobatus cappettai 

(Antunes & Balbino, 2006), o Galeorhinus goncalvesi (Antunes et al., 1999b), Paragaleus 

antunesi (Balbino & Cappetta, 2000). 

 

IV.1.9 – Museu da Lourinhã 

O Museu da Lourinhã (ML) é o segundo museu português com mais holótipos fósseis de 

tetrápodes, nomeadamente dinossauros carnívoros como o Lourinhanosaurus antunesi 

(Mateus, 1998), Allosaurus europaeus (Marsh, 1877, Mateus et al., 2006), Torvosaurus 

gurneyi (Galton & Jensen, 1979, Hendrickx & Mateus, 2014b), dinossauros herbívoros como 

os saurópodes gigantes Supersaurus lourinhanensis, antigamente considerado Dinheirosaurus 

lourinhanensis (Jensen, 1985, Bonaparte & Mateus, 1999, Mannion et al., 2012) e o Zby 

 
62 Recordamos que a não inclusão de espécimes tipo pertencentes a particulares segue a mesma linha de 

raciocínio que a não inclusão de exposições ou coleções sem acesso ao público. 
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atlanticus (Mateus et al., 2014) e os herbívoros mais pequenos Draconyx loureiroi (Mateus & 

Antunes, 2001) e o Miragaia longicollum (Mateus et al., 2009). Dentro dos crocodilos, 

encontramos o pequeno Portugalosuchus azenhae (Mateus, O. et al., 2018) e o oótipo de ovo 

de crocodilo Krokolithes dinophilus (Russo et al., 2017). Dentro dos mamíferos existe o 

Jurássico Kuehneodon hahni (Antunes, 1998) e as “baleias de bico” Cenozoicas Imocetus 

piscatus (Bianucci et al., 2013) e Globicetus hiberus (Bianucci et al., 2013). 

No caso deste museu não foi solicitado a listagem dos espécimes tipo devido ao 

conhecimento profundo que o autor tem sobre esta instituição.  

A listagem destes espécimes encontra-se em apêndices, nomeadamente o Apêndice 4: 

Lista dos fósseis tipo do Museu da Lourinhã .  

 

IV.1.10 –-Museu Mineiro de São Pedro da Cova 

O Museu Mineiro de São Pedro da Cova assume a posse de um espécime tipo de trilobite, 

a Guinechia Firminoensis (MMSPC.FJ.2015.0197), proveniente de São Pedro da Cova e 

colhido pelo colecionador Firmino dos Santos Jesus. Porém esta espécie não é considerada 

válida por falta de publicação. 

 

IV.1.11 – Museu Municipal de Loulé 

O Museu Municipal de Loulé possui o holótipo do anfíbio gigante Metoposaurus 

algarvensis (Brusatte et al., 2015), sendo o holótipo de vertebrado mais antigo de Portugal. 

 

IV.1.12 – Sociedade de História Natural – Associação Leonel Trindade 

A Sociedade de História Natural – Associação Leonel Trindade (SHN-ALT) é rica em 

fósseis da zona de Torres Vedras e gestora do espólio da mesma Câmara Municipal. A coleção 

inclui diversas ossadas de tetrápodes Jurássicos bastante bem preservados, o que só por si são 

válidas de figurarem no património paleontológico português de excepção por “mérito 

próprio”, mas que também incluem algumas espécies tipos, nomeadamente das tartarugas 

Hylaeochelys kappa, (Pérez-García & Ortega, 2013) e Selenemys lusitanica (Pérez-García & 

Ortega, 2011), bem como um saurópode Oceanotitan dantasi (Mocho et al., 2019), todos do 

final do Jurássico. 
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IV.1.13 – Centro de Interpretação Geológica de Canelas 

O Centro de Interpretação Geológica de Canelas (CIGC), mais conhecido por Museu das 

Trilobites Gigantes, faz referência à presença de icnótipos, Phycodes canelensis, na sua 

exposição permanente, e de um holótipo de uma subespécie de trilobite Hungioides bohemicus 

arouquensis (Perner, 1917) descrita por Thadeu (1956) mas que deixou de ser considerada 

espécie válida tendo sido sinonimizada por Rábano em 198363 (Rábano, 1983, Fatka et al., 

2008). 

 

IV.1.14 – Museu de História Natural de Sintra 

No Museu de História Natural de Sintra (MHNS) não possui espécimes tipo pertencentes 

ao património paleontológico português, no entanto referimos aqui um holótipo brasileiro, de 

um pterossauro, denominado Barbosania garcilirostris, da Chapada do Araripe, Ceará, Brasil. 

(MHNS 00/00085) (Elgin & Frey, 2011). Apesar de não ser um fóssil de Portugal e logo de 

não pertencer ao património paleontológico português, a sua presença não deixa de ser 

relevante para o museu. 

 

IV.2 – Fósseis tipo em instituições estrangeiras  

Este estudo focou-se no património paleontológico português depositado em instituições 

sediadas em Portugal, nomeadamente espécimes tipo, mas existem fósseis portugueses que 

constituem espécies tipo e que estão em instituições estrangeiras. Alguns desses espécimes são 

fósseis com um elevado potencial expositivo, como a baleia de bico Tagicetus joneti que está 

depositada no Real Instituto de Ciências Naturais da Bélgica (Lambert et al., 2005). Outros são 

de animais mais pequenos, como os fósseis provenientes da mina da Guimarota, como é o caso 

do crocodilomorfa64 Theriosuchus guimarotae (Schwarz & Salisbury, 2005) que está no 

 
63 Recordamos que a sinonimia de uma espécie pode ser revertida e a espécie pode voltar a ser considerada 

válida e o fóssil recuperar a designação tipo para o organismo. 

64 Os verdadeiros crocodilos que conhecemos hoje, também denominados verdadeiros crocodilos, são um ramo 

dum grupo mais vasto denominado os crocodilomorfos, que incluem espécies, como o Theriosuchus, que 

estava em linhas evolutivas que desapareceram por completo.  
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departamento de paleontologia do Instituto de Ciências Geológicas da Universidade Livre de 

Berlim (IPFUB). 

Outro material tipo proveniente de Portugal e que se encontra em coleções estrangeiras 

são microfósseis, animais e vegetais, como ostracodos no Laboratório de Geologia da 

Universidade Paul-Sabatier, Toulouse, France (Andreu, 1981), espécies de paleobotânica no 

Departamento de Palaeobiologia do Museu Sueco de História Natural de Estocolmo (Friis et 

al., 2017) ou, mais recentemente um novo artigo publicou 28 novos espécies portuguesas, 

referentes a microfósseis de plantas, que estão depositados no Museu Sueco de História 

Natural, em Estocolmo. Estes fósseis tipo correspondem a 28 novas espécies algumas delas 

que se inserem em vinte novos géneros de angiospérmicas do Cretácico Superior de Torres 

Vedras, nomeadamente Anaspermum operculatum gen. et sp. nov., Appofructus nudus gen. et 

sp. nov., Appomattoxia minuta sp. nov., Burgeria striata gen. et sp. nov., Canrightia elongata 

sp. nov., Choffaticarpus compactus gen. et sp. nov., Dejaxia brevicolpites gen. et sp. nov., 

Dinisia portugallica gen. et sp. nov., o novo género Eckhartia onde se incluem três novas 

espécies, a Eckhartia brevicolumella sp. nov., Eckhartia longicolumella sp. nov. e Eckhartia 

intermedia sp. nov., Eckhartianthus lusitanicus gen. et sp. nov., Eckhartiopsis parva gen. et 

sp. nov., Gastonispermum antiquum sp. nov., o novo género Goczania, com mais três novas 

espécies, a Goczania rugosa sp. nov., Goczania inaequalis sp. nov. e a Goczania punctata sp. 

nov., Ibrahimia verminculata gen. et sp. nov., Juhaszia portugallica gen. et sp. nov., Kempia 

longicolpites gen. et sp. nov., Kvacekispermum costatum sp. nov., Mcdougallia irregularis gen. 

et sp. nov., Nicholsia brevicolpites gen. et sp. nov., Piercipollis simplex gen. et sp. nov., 

Reyanthus lusitanicus gen. et sp. nov., Samylinaea punctata gen. et sp. nov., Teebacia hughesii 

gen. et sp. nov., e por último Vedresia elliptica gen. et sp. nov. (Friis et al., 2019) 
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IV.3 – O que sabemos dos fósseis tipo 

Do cruzamento entre as listagens de fósseis tipo que nos foram comunicadas, 

informações colhidas durante as entrevistas e a pesquisa na bibliografia de artigos científicos 

da especialidade, obtiveram-se 400 fósseis tipo que estão albergados em coleções portuguesas 

e que se sumarizam na Tabela 4. 

Tabela 4: Relação de espécimes tipo por instituição com coleção paleontológica. 

Espécies tipo por instituição com coleção paleontológica Saldo 

Museu Mineralógico e Geológico da Universidade de Coimbra 1 

Museu Nacional de História Natural e da Ciência 18 

Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto 38 

Museu Décio Thadeu (IST) 2 

Museu Geológico (LNEG) 272 

Departamento de Ciências da Terra da FCT-UNL 40 

Museu de Geologia Fernando Real (UTAD) 7 

Coleção da Universidade de Évora 3 

Museu da Lourinhã  12 

Museu Municipal de Loulé 1 

Sociedade de História Natural – Associação Leonel Trindade 3 

Centro de Interpretação Geológica de Canelas 2 

Museu de História Natural de Sintra 65 1 

Total 400 

 

Das trinta instituições estudadas neste trabalho, treze possuiam espécimes tipo, com o 

Museu Geológico do LNEG a destacar-se claramente com 68% dos espécimes tipo em 

Portugal. O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto e o Departamento 

de Ciências da Terra da FCT-UNL possuem cerca de 10% cada um, sendo seguidos pelo Museu 

Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, com 4,5%, e pelo Museu da Lourinhã, 

com 3%. 

Por outro lado, desassete das instituições estudadas neste trabalho não possuem 

espécimes tipo, nomeadamente: 

 
65 O espécime tipo do MHNS é brasileiro, não pertencendo ao PPP. 
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Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto, antigo Museu Parada Leitão  

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto  

Centro de Ciência Viva de Estremoz 

Coleções da Câmara Municipal de Valongo 

Museu Municipal de Porto de Mós 

Museu Mineiro de São Pedro da Cova 

Núcleo Museológico de São Caetano do Centro Português de Geo-História e Pré-História 

Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios da Serra de Aires 

Museu da Pedra do Município de Cantanhede 

Museu Municipal do Cadaval 

Casa-Museu de Fósseis de Sicó 

Centro de Interpretação Científico e Ambiental das Grutas da Moeda 

Museu da Comunidade Concelhia da Batalha 

Museu do Cimento da Fábrica Maceira-Liz 

Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, antigo Museu de Évora 

Museu de Leiria66 

Museu de Peniche 

É importante frizar que uma instituição com coleções de paleontologia não necessita 

obrigatóriamente de possuir fósseis descritores de organismos. 

Da análise destes resultados apurou-se que Portugal tem, pelo menos, 400 espécies que 

foram descritas apartir de fósseis portugueses, sendo parte delas espécies ainda só descritas 

para o território nacional. Na realidade este número de 400 espécies será necessáriamente 

maior, já referimos a sub representação de fósseis de plantas e microrganismos nas listagens 

apresentadas. A informação deficitária pode ser devida a diferentes fatores, alguns também já 

 
66 Apesar do Museu de Leiria e a região de Leiria terem uma riqueza excepcional de fósseis, muitos deles 

holótipos, provindos da mina da Guimarota, o Museu de Leiria possui apenas as suas réplicas, estando os 

originais no Museu Geológico do Laboratório Nacional de Energia e Geologia em Lisboa. 
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mencionados, como o desinteresse no espécime por ter deixado de ser considerado uma espécie 

válida, transferência de coleções em que a informação associada aos fósseis não é transmitida 

na integra, destruição do material, seja ele o fóssil em si ou os arquivos, como no caso de 

incêndios, deficiente informação na inventariação dos fósseis, desaparecimento do exemplar, 

etc. A todos estes fatores está associado uma gestão da coleção com recursos humanos pouco 

especializados. Frequentemente os curadores, ou conservadores, não são paleontólogos ou 

formação equivalente, os mesmos raramente tem formação na gestão de coleções e, apesar de 

toda a boa vontade e empenhamento em ter a coleção em condições, o tempo que têm para se 

dedicar à gestão da coleção é residual e está fora das funções principais para as quais são 

contradados. 

A listagem destes espécimes encontra-se em apêndices, nomeadamente a Lista 

taxonómica dos fósseis tipo do MHNC-UP (Apêndice 3), Lista dos fósseis tipo do Museu da 

Lourinhã (Apêndice 4),  

Tendo abordado no presente capítulo alguns dos objetos que constituem o património 

paleontológico de excepção, espécimes fósseis que se justificam pela sua descrição como novas 

espécies para a ciência e para o mundo, nos próximos capítulos abordar-se-ão dois casos de 

estudo onde se trabalhou, no primeiro, a gestão da coleção paleontológica como forma de 

reconhecimento do património museológico do Museu de História Natural e da Ciência da 

Universidade do Porto e, no segundo, a exposição do património paleontológico do Museu da 

Lourinhã num novo espaço expositivo do Parque dos Dinossauros da Lourinhã. 

Os dois casos de estudo na tese vão centrar-se não tanto na discussão teórica de conceitos, 

mas debruçar-se mais sobre aplicações práticas. O conhecimento completo e aprofundado de 

uma coleção é o que permite reconhecer e compreender todo o interesse científico do 

património paleontológico que se tem pela frente. Será em função disso que podemos proceder 

à excisão do fóssil correto para uma exposição e para a construção do respetivo discurso 

expositivo. O primeiro caso de estudo vai discutir as especificidades e as dificuldades 

colocadas ao conhecimento completo de uma coleção, no caso específico da coleção do 

MHNC-UP. O segundo caso de estudo vai discutir igualmente as especificidades e as 

dificuldades, mas desta feita, da montagem de uma exposição, neste caso concreto, da 

exposição de dinossauros do Museu da Lourinhã no Parque dos Dinossauros da Lourinhã. 

Em 2016, dois projetos envolvendo duas novas exposições de dinossauros foram 

anunciados: o do "pátio dos dinossauros" no átrio do edifício da reitoria da Universidade do 



 O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO Simão Mateus 161 

Porto no Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, e a exposição de 

fósseis do Museu da Lourinhã no Parque dos Dinossauros da Lourinhã. Ambas as exposições 

tiveram a aprovação de fundos comunitários com a exposição do Porto a ter 1,9 milhões de 

euros e a da Lourinhã 2,1 milhões de euros. Esta aprovação de fundos permitiu que o autor 

desta tese, que havia realizado o trabalho de inventariação do MHNC-UP (Caso de estudo 1) 

transitasse, em 2017, para o PDL (Caso de estudo 2). 
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CAPÍTULO V – Caso de estudo 1: Gestão de uma coleção 

O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) é 

constituído por dois polos. O polo da Reitoria, onde estava a sua exposição paleontológica, e o 

polo da Jardim Botânico, a Galeria da Biodiversidade. No polo da reitoia tem vindo a ser 

preparado um novo projeto expositivo, inclui um “pátio dos dinossauros” e, tendo em vista a 

preparação dessa nova exposição o autor da presente tese foi responsável pelo 

reacondicionamento, reorganização e revisão do acervo paleontológico existente no MHNC-

UP. 

Neste quinto capítulo, dedicado ao caso de estudo um, vamos abordar o novo projeto 

expositivo para o MHNC-UP e relatar o trabalho de gestão e inventariação da coleção 

paleontológica, como uma ferramenta de base para uma tomada de decisão fundamentada 

acerca do património paleontológico detido e subsequente construção expositiva. 

Começaremos por referir o enquadramento institucional e geográfico do MHNC-UP, 

procurando dar a conhecer a história da sua criação e da constituição do acervo paleontológico, 

correlacionando-o com coletores e investigadores ligados à Universidade do Porto. A 

abordagem histórica dos museus universitários centenários não é algo inédito, como seria 

natural em relação a uma instituição que alberga investigadores de múltiplas áreas 

disciplinares. Neste caso, porém, para o MHNC-UP, a focagem especificamente direcionada 

para o seu acervo paleontológico, a nosso conhecimento, é a primeira vez que se faz. 

Depois de atender à história dos fósseis do Museu, abordaremos as consequências que a 

atual fase do MHNC-UP tem para as suas coleções e, em particular, para o acervo 

paleontológico. Com a remodelação que se começou a fazer em 2015 no MHNC-UP, os vários 

museus que coexistiam no edifício da Reitoria da Universidade do Porto foram encerrados e as 

suas peças em exposição transferidas para reservas. A ocasião, apesar de todos os 

constrangimentos e potenciais consequências negativas que acarreta, permitiu um trabalho 

profundo de inventariação, preparando a gestão da coleção com base num conhecimento mais 

preciso do património paleontológico do Museu.  
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V.1 – Porto: Contexto Institucional e Geográfico 

O Porto é a segunda capital de distrito com maior importância socio-política de Portugal. 

Possui uma área metropolitana abrangendo diversos concelhos, com uma população residente 

de mais de um milhão de habitantes e tem vindo a afirmar-se como um destino turístico de 

eleição, sendo acessível por qualquer meio de transporte, incluindo o segundo aeroporto 

nacional mais movimentado. 

Em termos de atrações turísticas, o Porto conta com diversos museus e monumentos dos 

quais destacamos o Museu Nacional Soares dos Reis, Fundação de Serralves, Torre dos 

Clérigos, Livraria Lello, Galeria da Biodiversidade, Caves do Vinho do Porto, Palácio da 

Bolsa, entre outras atrações exteriores como a Ribeira do Porto, a zona de Praias, Jardins do 

Palácio de Cristal, Jardim Botânico, jardins de Serralves, etc. Quase todos estes pontos são de 

fácil acesso ou possuem transportes públicos até eles, seja autocarro ou metro. 

No centro histórico do Porto, junto à Torre dos Clérigos e à Livraria Lello, dois dos mais 

imporantes polos de atração da cidade, situa-se o edifício da reitoria da Universidade do Porto 

e o polo central do Museu. 

O Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto (MHNC-UP) é um 

exemplar típico de museu universitário. Todas as características desta tipologia de museus 

estão presentes: uma coleção de referência, muitas vezes adquirida, numa primeira fase, com o 

intuito de ter amostras de sala, para serem usados em contexto de aula, e coleções resultantes 

do trabalho de pesquisa por parte de docentes, alunos e investigadores da universidade. 

Normalmente estes acervos mostram períodos de incorporação mais ativos consoante o 

interesse pessoal de determinado investigador ou doação de uma coleção constituída ao longo 

de uma vida e, regra geral, doada na aposentação por alguém ligado à cidade ou universidade.  

Os museus de história natural universitários também são tipicamente compostos por 

coleções de diversas áreas, como zoologia, botânica, antropologia, instrumentos laboratoriais, 

etc. O MHNC-UP também o é, mas para o contexto deste trabalho abordaremos unicamente a 

coleção de paleontologia. 
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V.2 – Breve História do MHNC-UP 

A origem do MHNC-UP está intimamente ligada com a origem da própria Universidade 

do Porto que remonta a 1762 e a diversas instituições que se vão sucedendo no tempo conforme 

as políticas vigentes. A Universidade começa com as Aulas de Náutica (1762) e Aulas de 

Debuxo e Desenho (1779) que mais tarde são reconvertidas em Academia Real de Marinha e 

Comércio (1803) como se atesta pelo discurso de abertura do diretor interino a 20 de outubro 

de 1881 (AAPP, 1882). 

«Foi em 1803 que El-Rei o Senhor D. João VI, (ainda Principe regente d'estes 

reinos) reconhecendo os profícuos effeitos da Academia Real de Marinha e 

Commercio da cidade de Lisboa, mas profícuos só para uma pequena parte do paiz 

(um terço, talvez, da sua população), attendendo á supplica que lhe fora dirigida 

pela Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro (..), creou n'esta 

cidade a Academia de Marinha e Commercio, ampliando d'este modo um curso já 

estabelecido pela Senhora D. Maria I.» (AAPP, 1882:14). 

A 13 de janeiro de 1837 dá-se a reconversão em Academia Politecnica do Porto. (Gomes, 

2010). 

«Mas o paiz progrediu em civilisação e forçoso era que os estabelecimentos 

scientificos seguissem o mesmo impulso, e, por conseguinte, que a Academia do 

Porto, d'esta cidade, (…) devia acompanhar este progresso; e foi com effeito o que 

aconteceu no reinado da Senhora D. Maria II, que a converteu em Academia 

Polytechnica, recebendo com a mudança n'este amplo titulo novo desenvolvimento 

e mais largo destino.» (AAPP, 1882:15). 

Com a implementação da república, em 1910, as escolas politécnicas de Lisboa e Porto 

são transformadas em Universidades e a coleção de paleontologia existente é incorporada na 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. 

A 20 de abril de 1974 deflagra um incêndio no edifício da Faculdade de Ciências que 

atingiu as coleções dos museus de ciências geológicas e a sua documentação, incluindo 

etiquetas e inventários. O que não havia sido destruído foi temporariamente armazenado em 

condições que não permitiram a segurança das coleções, pelo que outra parte do acervo também 

acabou por se extraviar (Souza, 1991). É desconhecido o que se perdeu da coleção 

paleontológica dessa altura, fosse consumido pelo fogo, ou extraviado dos salvados. Mesmo 

alguns exemplares que conseguiram sobreviver ao incêndio, tornaram-se inúteis para a 
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investigação: apesar do fóssil subsistir, a informação taxonómica, geológica e da sua 

proveniência tinha-se perdido e, muito dificilmente, se conseguiria recuperar. 

Em 1996, é fundado o Museu de História Natural da Universidade do Porto, ainda sem a 

parte "e da Ciência", que albergava a) Núcleo de Arqueologia e Antropologia Mendes Corrêa, 

b) Núcleo de Mineralogia Montenegro de Andrade, c) Núcleo de Paleontologia Wenceslau de 

Lima, d) Núcleo de Zoologia Augusto Nobre, e) Jardim Botânico, e f) Herbário do Porto, sendo 

que os quatro primeiros equipamentos se situavam no edifício histórico da Reitoria da 

Universidade do Porto e os últimos dois no Jardim Botânico. 

Entre 1996 e 2009 dá-se a transferência da Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto para a zona do Campo Alegre, o Polo 3, permanecendo no edifício da reitoria, sito na 

Praça Gomes Teixeira, vulgarmente chamado dos "Leões", os dois museus da FCUP: o Museu 

de História Natural e o Museu de Ciência. Em dezembro de 2006, a Reitoria da UP acaba por 

se mudar totalmente para o edifício, dos Leões. 

A 5 de maio de 2008 um novo incêndio deflagrou no edifício da Reitoria e do Museu, na 

Praça Gomes Teixeira. Este fogo foi mais contido que o de 1974, mas, apesar das coleções dos 

museus não terem sido muito afetadas, uma nova parte do espólio documental volta a perder-

se. 

A 3 de dezembro de 2015, o Museu de História Natural e o Museu da Ciência são 

agregados como o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto e entra 

em ação um processo de reestruturação profundo, o que leva ao seu encerramento temporário. 

Parte do antigo pessoal é requalificado e transfere-se para novas funções externas ao museu, 

sendo criadas Bolsas de Gestão em Ciência e Tecnologia para uma equipa de curadores 

provenientes das áreas das principais coleções do novo Museu. 

A 30 de junho de 2017, um polo do MHNC-UP dedicado à biodiversidade, chamado 

precisamente "Galeria da Biodiversidade", abre na tradicionalmente chamada "Casa Andresen" 

no Jardim Botânico. Este polo não conta com a exposição de paleontologia, sendo que os únicos 

fósseis presentes são apresentados como curiosidades na sala da esfera que recria precisamente 

um gabinete de curiosidades.  
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V.3 – Principais coletores e personalidades 

Como já referido, nos museus universitários, as grandes coleções paleontológicas 

costumam estar ligadas a investigadores que desenvolveram trabalho específico num dado 

ramo da paleontologia. Na história do MHNC-UP há diversas personalidades que 

desempenharam um papel determinante na constituição das suas coleções paleontológicas. 

Destacam-se particularmente Wenceslau de Lima, João Carrington da Costa e Carlos Teixeira. 

Wenceslau de Sousa Pereira de Lima (1858 – 1919) foi o primeiro geólogo a produzir 

incorporações significativas na coleção da UP, à altura denominada Academia Polytechnica do 

Porto, e um dos pioneiros da paleontologia em Portugal, nomeadamente em paleobotânica. 

Wenceslau de Lima doutorou-se em 1882 pela Universidade de Coimbra, com uma dissertação 

sobre carvões vegetais e entra, em 1883, para a Escola Politecnica do Porto, atual Universidade 

do Porto, onde começa a lecionar geologia. Como Deputado das Cortes, vai alternando as 

funções de docente com diversas funções políticas ligadas à monarquia, regime do qual era 

acérrimo defensor (Carrington da Costa, 1958, Simões, 1924). Em 1910, com a implantação 

da República, demite-se da Universidade do Porto por não querer fazer parte de uma instituição 

republicana. Em termos académicos foi responsável pelo estudo da flora fóssil portuguesa, 

principalmente do Carbonífero. Alguns fósseis do MHNC-UP com a etiqueta “Commissão dos 

Trabalhos Geológicos de Portugal” estão-lhe associados, sendo provenientes da sua atividade 

como engenheiro da Secção dos Trabalhos Geológicos. 

João Carrington da Costa (1891-1982) foi nomeado em 1928 naturalista do Museu 

Mineralógico e Geológico da Universidade do Porto e ingressou como docente em 1936, onde 

lecionou até se mudar para Lisboa, em 1952. Doutorou-se em 1931 com tese sobre o Paleozóico 

Português (Soares, 2009, Teixeira, 1962). Em termos museológicos é Carrington da Costa que 

organiza o museu de Estratigrafia e Paleontologia portuguesas e lhe dá o nome de “Wenceslau 

de Lima”, (Teixeira, 1962). Domingos da Silva refere, em 1937, que as instalações do museu 

compreendiam então dois sub-museus com peças paleontológicas, o museu “Wenceslau de 

Lima”, de Estratigrafia Portuguesa, e a sala “Aarão de Lacerda” (Silva, 1937, 30). Dos fósseis 

mais importantes que resultaram do trabalho de Carrington da Costa é de assinalar um conjunto 

de trilobites do Devónico, provenientes de Mação, Laundos e São Mamede (Carvalho et al., 

2017) e um espécime de quelónio, tartaruga, do Cretácico terminal, proveniente da região de 

Aveiro (Costa, 1940d). 
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Carlos Teixeira (1910 – 1982) foi outro geólogo de relevo ligado à paleontologia do 

MHNC-UP, apesar da sua estadia na instituição não se prolongar muito para além do seu 

doutoramento. Carlos Teixeira licenciou-se em 1933, na Universidade do Porto, e doutorou-se 

em 1944, com uma investigação sobre o “Antracolíto” Continental Português e a sua flora 

fóssil (Gonçalves, 1986, Teixeira, 1944). Durante a sua estadia na Universidade do Porto, 

Teixeira efetuou pesquisas nas áreas da Paleontologia, Arqueologia e Etnografia, de que 

resultaram diversas publicações e material recolhido. Em 1946 transfere-se para a Universidade 

de Lisboa, perdendo o MHNC-UP um dos mais prolíficos paleobotânicos portugueses 

(Gonçalves, 1986). Até à sua ida para Lisboa, Carlos Teixeira já tinha publicado mais de 100 

trabalhos, sendo cerca de 70 sobre paleontologia. Em termos museológicos, Carlos Teixeira 

não tem um impacto muito grande na exposição de paleontologia, mas procedeu à recolha de 

numerosos fósseis em jazidas do Carbonífero da região portuense, nomeadamente de plantas, 

as quais viriam a contribuir para a sua paixão pela Paleobotânica. Alguns fósseis de insetos do 

Carbonífero também foram recolhidos e descritos por ele. Muitos dos fósseis existentes no 

acervo do MHNC-UP, de cuja recolha e/ou estudo é passível de perceber a autoria, estão-lhe 

atribuídos.  

Há ainda outras personalidades mas que se destacam mais pelo seu papel diretivo no 

Museu do que pelo volume da sua contribuição na paleontologia. São exemplo disso Aarão de 

Lacerda, José Castro Portugal, Domingos Rosas da Silva e Montenegro de Andrade. 

Aarão Ferreira de Lacerda (1863-1921) foi diretor do Museu de 1910 até à sua morte, em 

1921. Foi ele o diretor que substituiu Wenceslau Lima aquando da implementação da 

República, após a auto demissão deste por discordância em relação ao regime republicano. Foi 

uma das figuras eminentes ligada aos destinos do então Museu e Laboratório Mineralógico e 

Geológico da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (Silva, 1937, Sousa, 1991). 

Entre 1921 e 1926 desconhece-se quem seria o responsável oficial pelo Museu, mas, à 

falta de informação concreta e colocando a possibilididade de não haver um diretor específico, 

especulamos que tenha sido Augusto Nobre a ter apoiado a coleção de paleontologia. Augusto 

Nobre (1865-1946), que tinha lecionado cadeiras extracurriculares de Mineralogia, Geologia e 

Paleontologia, e tinha montado o Museu de Zoologia, que acabou por tomar o seu nome. Tinha-

se ligado a Aarão de Lacerda «numa camaradagem amiga que nenhuma sombra perturbou» 

(Nobre, 1935: XII).  
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Em 1926 foi José Castro Portugal (1870-1936) que tomou a direção do Museu e, em 

1934, foi substituído por Mendes Correia (1888-1960), que se manteve como diretor apenas 

dois anos, até 1936, mas que levou a cabo uma reestruturação significativa, com alteração da 

temática das salas. 

De seguida deu-se um dos maiores períodos de ocupação contínua da cadeira de diretor, 

por mais de 30 anos, por Domingos José Rosas da Silva (1896-1967), entre 1936 e 1964, sendo 

sucedido por Miguel Montenegro de Andrade (1918-2012), professor que ocupou o cargo entre 

1964 e 1974. Nesse ano, a 20 de abril, deflagra o incêndio que afetou a ala de Paleontologia e, 

cinco dias mais tarde, eclodiu a revolução de abril, com queda do regime ditatorial do Estado 

Novo. Por fim, Lemos de Sousa (1991) refere a reabertura das exposições de Geologia, 

Mineralogia e Paleontologia, em 1990, com os “Museu de Mineralogia Doutor Montenegro de 

Andrade” e o “Museu de Estratigrafia e Paleontologia” sob direções alternadas, afetas aos 

diretores das Faculdades, mas nas quais Lemos de Sousa teve um papel importante até à sua 

saída para a Universidade Fernando Pessoa, no Porto, e também Frederico Sodré Borges, no 

período entre 1996 e a sua aposentação em 2003. 

Como se percebe pelo referido acima, estes diretores estiveram quase sempre mais 

ligados à Geologia e/ou Mineralogia, acabando por não se poder associar incorporações ou 

estudos paleontológicos a nenhum deles. 

 

 

V.4 – A constituição da coleção paleontológica  

Os Anuários da Academia Politécnica do Porto (AAPP) são fontes documentais úteis 

para os primeiros fósseis ligadas ao MHNC-UP, no que então seria o Gabinete de História 

Natural, na passagem da década de 80 para a década de 90 do século XIX. 

Apesar dos gabinetes percursores dos Museus datarem de 1837, o Gabinete de História 

Natural só aparece referido no anuário de 1882, onde há uma nota sobre «o estado lastimoso 

em que encontrou todos os gabinetes» em 1865 (AAPP, 1882:28). A já possível existência de 

fósseis nestes Gabinetes é desconhecida, mas altamente provável. Em 1884, comparava-se o 

programa de Academia de Freiberg, que incluía duas horas semanais de "exercício de 

classificação de rochas e de fósseis", com o programa para o cursos da Academia Real de Minas 
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do Porto (AAPP, 1884). Em 1885, o anuário revela que José António D'Aguiar doara em vida 

alguns fósseis ao Gabinete de História Natural (AAPP, 1985: 218). 

Um relatório de1887 contabiliza “300 exemplares de rochas e fósseis” (AAPP, 1887: 61) 

sem, no entanto, diferenciar os fósseis das rochas não fossilíferas. Estes fósseis deveriam ser 

resultado do trabalho de Wenceslau Lima que já vinha fazendo trabalho pela Universidade do 

Porto desde 1883. No Anuário seguinte, de 1888, há uma nova referência a fósseis, a uma 

compra de exemplares, sem especificar de que fósseis se tratam nem quem foi o fornecedor ou 

os fornecedores: 

«As acquisições feitas para o gabinete de Mineralogia, Paleontologia e 

Geologia foram pouco em relação às necessidades d’este gabinete, (...) alguns 

exemplares de fósseis representam o que de mais importante este anno poude obter 

o gabinete. 

Para o ensino da Geologia e Paleontologia, faltam actualmente quasi todos 

os recursos. Por isso o illustre Director do gabinete tenciona, com a dotação do 

presente anno lectivo, principiar a adquirir uma collecção dos fósseis necessários 

para este ensino.» (AAPP, 1888: 9). 

No anuário de 1888/1889 é publicado pela primeira vez um catálogo dos fósseis do 

Gabinete de História Natural, composto por 426 espécies, embora sem referir o número de 

espécimes de cada uma delas (AAPP, 1889). Este catálogo resulta, provavelmente da aquisição 

do ano anterior.  

Dois anos mais tarde, em 1891, é publicado no Anuário um novo catálogo agora com 

duas listas: uma geral de Paleontologia, onde são listadas 487 espécies, e outra da Coleção 

Portuguesa de Paleontologia, onde são listadas 321 espécies, já existindo a indicação do 

número de exemplares de cada uma, as quais perfazem 661 espécimes (AAPP, 1891: 70-75).  

Um catálogo organizado e publicado por Rosa Peixoto, em 1891, é referido por 

Domingos Silva em 1937 (Silva, 1937, 19). Pressupomos tratar-se do mesmo catálogo 

constante no Anuário de 1891. Se esta será a mesma versão publicada no Anuário, ou outra 

complementar, não podemos garantir, mas sabemos que, em 1937, existiam 589 exemplares da 

coleção geral de Paleontologia e 355 exemplares da coleção de Estratigrafia e Paleontologia 

portuguesas. 
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Sabe-se também que uma nova incorporação de fósseis provém da Comissão dos 

Trabalhos Geológicos de Portugal. Alguns dos fósseis apresentam etiquetas da referida 

Comissão, estando associados a recolhas de campo efetuadas na época de Joaquim Filipe Nery 

Delgado (1835-1908), como são exemplo alguns dos braquiópodes conservados hoje no Museu 

(Mateus, 2018, Schemm-Gregory & Henriques, 2014). 

Nery Delgado, que foi cognominado como o “Geólogo do Reino”, inicia recolhas 

extensivas de fósseis desde finais da década de 1850 (Sá et al., 2008). Alguns desses espécimes 

foram oferecidos à Academia Politécnica do Porto, como revela o excerto: 

«Pela direcção dos trabalhos geológicos foram oferecidos ao gabinete de 

Mineralogia e Paleontologia algumas centenas de exemplares de mineraes, 

rochas e fosseis, duplicados das collecções d'esta comissão» (AAPP, 1891). 

Na primeira década do século XX, entre 1903 e 1908, a coleção de fósseis aumenta 

significativamente com a aquisição de fósseis à casa Krantz, uma empresa Alemã de 

fornecimento de material pedagógico na área da geologia a museus de história natural (Figura 

55). A maioria dos museus universitários portugueses existentes na altura acabam por lhe 

comprar material que serve como coleções de referência para o estudo da estratigrafia 

internacional e para a introdução da paleontologia e estudo das principais famílias de fósseis 

(Mateus, 2018). 

 

Figura 55: Alguns exemplares de etiquetas de fósseis provenientes da casa Krantz. 
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Wenceslau de Lima dá apoio direto à entrada no Museu de algumas destas coleções, 

autorizando a sua compra, ou por via da sua investigação. Entre 1936 e 1952 é Carrington da 

Costa que faz a incorporação de alguns fósseis de relevo e, depois, é Carlos Teixeira no período 

que passa pelo Porto, entre 1933 e 1946. Nos 60 anos que se seguem a paleontologia esmorece 

na Universidade do Porto e os achados posteriores passam algo despercebidos. 

Em sentido contrário, também sabemos que existiram fósseis a serem desincorporados. 

Em 1934, Mendes Correia, que ocupava o cargo de diretor da Faculdade de Ciências do Porto, 

faz um acordo de permuta informal de fósseis entre o MHNC-UP e o Museu Nacional do Rio 

de Janeiro. Dos 282 itens expedidos para o Brasil 120 eram de paleoinvertebrados e 11 de 

paleobotânica. Em sentido oposto, para Portugal, não parecem ter sido encaminhados fósseis 

ou qualquer outro item de outras coleções (Fernandes et al., 2006). Em 2016 e 2017, aquando 

da revisão da coleção, não foram detetados fósseis provenientes de permutas com o Brasil. 

 

V.5 – Gestão da coleção  

A exposição de um acervo costuma ser a parte mais visível da museologia, aquela que o 

público percepciona mais facilmente e, de facto, vê. Mas a exposição é como a parte do iceberg 

que se destaca da maior e restante massa, submersa, invisível, mas suportando a que se vê. 

Desde a remodelação do MHNC-UP, em que os museus do edifício da Reitoria da 

Universidade do Porto foram encerrados, a exposição de paleontologia foi desmontada e os 

fósseis foram transferidos para os espaços que passaram a funcionar como reservas, gabinetes 

e laboratórios. Este encerramento permitiu fazer um trabalho profundo de inventariação e 

regularização de gestão dos fósseis do MHNC-UP e obter um conhecimento aprofundado do 

seu património paleontológico. 

Em 2015 é constituída uma equipa de curadores correspondentes a algumas das principais 

coleções do Museu, nomeadamente Física, Botânica, Arqueologia/Antropologia, Entomologia 

e Paleontologia. As outras coleções beneficiam do trabalho de outros curadores com estatuto 

de investigadores externos, como é o caso da Zoologia de Mamíferos, da Zoologia de Peixes, 

Anfíbios e Répteis, e da Zoologia de Aves. 

Assim, a partir de outubro de 2015 e durante dois anos, a Paleontologia tem adstrito a si 

um curador exclusivo que procede à revisão do inventário com a respetiva uniformização de 

termos, a identificação das peças e o reacondicionamento dos fósseis enquanto as salas do 
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Museu estão em obras. Durante este período de dois anos não são feitas incorporações 

significativas, sendo que o aumento de número de inventário se refere mais a atualizações e 

identificações de peças avulsas, do que propriamente à obtenção de novos fósseis. Ainda assim, 

são identificados fósseis de espécimes tipo que estavam "perdidos" no meio das coleções, como 

alguns fósseis de trilobites do Devónico estudadas por Carrington da Costa e refiguradas, em 

2017, por Carvalho et al., como Homalonotus Viannai, de Laundos, Póvoa do Varzim, H. aff. 

Knightii, Homalonotus Viannai var. Valongensis, de Valongo, Homalonotus Viannai, var. alfa, 

de Mação, H. Machado-Costai, de S. Mamede, Portalegre, Acaste Downingiae, var. 

portalegrensis, e Homalonotus Mendes-Correiai (Carvalho et al., 2017). O autor desta tese é 

co-autor da publicação de Carvalho et al. (2017), trabalho produzido durante o doutoramento 

e onde se faz referência ao trabalho realizado de identificação e inventariação.  

Durante esse período de permanência no MHNC-UP deu-se particular relevância ao 

processo de inventariação do acervo paleontológico e por dois fatores determinantes:  

1) Não se pode expor o que não se conhece. Com uma equipa de curadores 

completamente nova, sem conhecimento do que existia na coleção, não se 

conseguiria construir a exposição local de paleontologia que haveria (há-de) 

acompanhar os dinossauros do pátio central. Que fósseis eram relevantes, que fósseis 

eram icónicos, que fósseis se destacavam, qual o património paleontológico do 

MHNC-UP? Era preciso responder a estas perguntas. 

2) Sem um técnico específico de palentologia dedicado a tempo completo à gestão da 

coleção de fósseis, o acervo encontrava-se mal inventariado, com muitas lacunas e 

falhas, algo desprezado, fruto, quiçá, da falta de investimento de que o MHNC-UP 

sofria cronicamente. A entrada de um técnico de paleontologia e museologia para 

estudar a coleção, representava uma oportunidade que poderia não se repetir e pelo 

menos o registo de inventário deveria ficar o mais completo possível. Atrevemo-nos 

a dizer, que foi exemplarmente conseguido. 

 

V.5.1 – Inventariação 

«A documentação das coleções dos museus, ou seja, os registos de informação 

que o museu detém sobre objetos ou espécimes e a sua gestão, constitui, sem 

qualquer dúvida, uma parte integrante do próprio processo de colecionar.» (Matos, 

2012, 297). 
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Os inventários são das informações mais importantes das instituições museais, essenciais 

para a gestão da coleção. Auxiliam quer 1) no registo do acervo, com as caracterizações 

anteriormente atribuídas; quer 2) na sua preservação, ao incluir informações detalhadas sobre 

as especificidades dos fósseis; e, quer ainda 3) no controlo de acesso aos itens (Ladkin, 2004). 

Durante 2015, os fósseis haviam sido acondicionados em caixas (Figura 56) e as 

informações associadas, como etiquetas, legendas, etc, guardadas com os respetivos 

exemplares. O sistema de inventário oficial do MHNC-UP, o programa Index Rerum, guardava 

algumas informações adicionais e algumas fotografias, ainda que, com muitas falhas. Por isso, 

durante a trasladação dos fósseis todos esses objetos foram fotografados. Em setembro de 2015 

começa-se a trabalhar a coleção, que nesta altura já se encontrava completamente encaixotada 

e fotografada. 

 

 
 Figura 56: Caixas com a coleção de fósseis do MHNC-UP, no final de 2015, na sala de zoologia. 

 

A primeira fase dos trabalhos foi a análise do programa Index Rerum (IR) que 

demonstrou fragilidades para a coleção de fósseis e diferentes dificuldade de uso. Alguns 

exemplos são a incapacidade de correção automática de diversos campos ao mesmo tempo, 

sendo necessário abrir ficha a ficha e corrigir campo a campo. Algumas informações 

semelhantes estavam descritas em campos diferentes para espécimes distintos, como por 

exemplo, diferentes formas de escrever Devónico, que é um Período, e aparecer no campo Era 
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enquanto Devoniano. Estas dificuldades e incoerências, entre outros, levou à impossibilidade 

de trabalhar com o IR. Assim, e face à constatação da inoperacionalidade do IR, optou-se por 

fazer a transferência de dados para uma tabela digital, onde se começou a fazer a uniformização 

e atualização do inventário. 

Aquando da construção e transformação da folha de cálculo algumas questões se 

colocaram: qual a língua a usar: inglês ou português? Qual a terminologia a usar, 

nomeadamente nos nomes cronológicos? Qual o programa? Eis agumas das decisões tomadas: 

Língua: A utilização do inglês tornou-se uma língua quase universal entre os 

paleontólogos, sendo bem dominada pelos investigadores e tendo-se tornada a língua franca 

entre os profissionais. Contudo a base de dados está a ser construída para um Museu português 

cuja língua oficial é o português. Existe também a questão sobre o público para qual 

trabalhamos. O público geral, os visitantes escolares ou os investigadores? Os investigadores, 

cada vez mais, dominam o inglês, e usam as bases de dados. Por outro lado, o público geral e 

o público escolar pode não dominar tão facilmente uma lingua estrangeira, mas, regra geral, 

requer tanto o acesso às bases de dados. A decisão acabou por considerar três pontos. Primeiro: 

legalmente a lingua oficial é o português e não podemos anulá-la mantendo só uma estrangeira, 

por muito global que se esteja a tornar. Segundo: a fragilidade do público. Quem tem mais 

dificuldade? Um aluno do segundo ou terceiro ciclo que quer fazer um trabalho escolar, ou um 

investigador com mais anos de estudos do que o aluno anterior pode ter de vida? Quem tem 

mais facilidade e obrigação de se adaptar? Deve ser o público geral a compreender os 

académicos, ou devem ser os académicos que se devem fazer entender pela população? 

Terceiro: as ferramentas tecnológicas atuais permitem produzir uma tradução instantânea no 

motor de pesquisa, podendo manter o português e adaptar rapidamente a base de dados para 

outra língua. Essas mesmas ferramentas de tradução são, regra geral, do domínio de aptidões 

dos investigadores. 

Terminologia: A terminlogia utilizada nos nomes geocronológicos não é consensual 

dentro da língua portuguesa, com utilizações em português de Portugal e português do Brasil 

diferentes. São exemplos as divergências entre o Carbonífero e o Carbónico, Devónico e o 

Devoniano, Triásico e o Triassico, ou, mais dispar ainda, o Jurássico Superior e o Malm67, 

 
67 Lias, Dogger e Malm, correspondem respetivamente ao Jurássico Inferior, Médio e Superior. São termos que 

têm vindo a perder destaque mas encontrando-se amiúde nas notas de campo, de recolha, e bibliografia. O 

mesmo acontece com outros períodos e andares geológicos. 
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embora esta diferença já não resida no regionalismo dos países. Nestes casos, seguimos os 

termos usados em Portugal ou, quando relevante, usou-se os dois separados por barras ou entre 

parentesis: « Carbonífero / Carbónico » e na referência ao Jurássico «Superior (Malm)». 

Programa: Atualmente muitas das exportações de dados de programas de gestão de 

coleções para outros programas similares fazem-se em tabelas cartesianas de linhas por colunas 

sendo as mais utilizadas na informáticas as tabelas excel. O sistema operativo Windows, onde 

está o programa excel, da Microsoft, tem a maior quota de mercado, superando largamente 

Linux ou a Macintosh, o que quer dizer que é praticamente universal. Um caso exemplar é dos 

computadores dos curadores do MHNC-UP, dentro dos pessoais e institucionais, só um não 

tinha o sistema Windows. Isto revela também que quase todos os curadores sabiam trabalhar 

com o excel, sendo que este conhecimento ia além das funções básicas aritméticas, tendo 

conhecimentos avançados de formatação, funções logísticas, outputs gráficos e listagens, entre 

outros. Muitos gestores de coleções, do MHNC-UP e não só, usam ativamente o excel no seu 

trabalho, transferindo posteriormente os dados para programas de gestão de coleção de fachada 

quando existem. A capacidade de leitura e facilidade de exportação de dados para futuros 

programas é também uma garantia do excel. 

Aqui é necessário deixar a ressalva que não defendemos o uso do excel, ou uma planilha, 

como programa para a gestão de uma coleção de paleontologia, especialmente porque não é 

um programa de gestão de coleções, existindo outros que, o sendo, são muito melhores. No 

entanto, é um programa que serve perfeitamente para a transferência de dados e compatível 

com o armazenamento de dados de programas de gestão de coleções. É também o programa 

mais usado pela maioria dos gestores de coleções de paleontologia que foram abordados ao 

longo do trabalho para esta tese. 

Tendo em conta as preocupações acima descritas, procedeu-se à transposição da base de 

dados para a folha de cálculo excel, denominada Inventário Paleo UP. Foram atualizados, 

reformulados e acrescentados campos considerados essenciais para uma correta identificação 

e pesquisa. Os campos do IR que não existiam, e que eram notoriamente falhas, foram 

adicionados, sendo agora descritas as melhorias mais significativas. 

Os fósseis foram revistos um a um, analisadas as correspondências das suas diversas 

etiquetas e comparados com a fotografia da base de dados digital, quando esta existia, se bem 

que esta situação fosse residual.  
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Especificidades do inventário de paleontologia 

O encerramento provisório do MHNC-UP e o desmantelamento das suas diversas salas 

permitiu o trabalho de avaliação e inventariação da coleção de paleontologia, assim como das 

outras coleções do museu, como as coleções em meio líquido, herbário, osteológica, 

mineralógica e cristalográfica, entre outras. Muitos programas de inventário não possuem 

campos específicos para a paleontologia e tentam forçar a que as características da coleção 

caibam dentro dos parâmetros da geologia ou, mais incommumente, da biologia. Durante a 

fase de desmontagem das exposições, o MHNC-UP avaliou proceder a uma alteração do 

programa de inventário e procurou as características e os campos que funcionavam e quais os 

necessários alterar ou adicionar. A presença de outros curadores, de outras especialidades, com 

outras necessidades próprias, permitiu um diálogo que contrapôs as especificidades de 

inventariação para cada coleção. A ideia original era que a coleção de paleontologia ficasse 

acomodada dentro da coleção de geologia, ou de outra, sem que se atendesse às suas 

especificidades.  

Os fósseis, como restos de organismos que são, vão possuir características desses 

mesmos organismos, algumas vezes animais, outras vezes botânicos. Mas os fósseis, como 

rochas em que muitos deles se tornaram, vão possuir igualmente características geológicas. Os 

registos de inventário precisam de incorporar campos comuns a diversas coleções.  

De seguida apresentamos alguns dos campos que mereceram maior discussão para a sua 

inclusão, ou exclusão.  

Os campos de taxonomia costumam estar presentes nas coleções zoológicas ou 

botânicas, mas não nas geológicas, onde não fazem sentido visto servirem para classificar 

criaturas vivas, embora as rochas tenham também sistemas de classificação próprios. Alguns 

inventários contam com campos destinados à vulnerabilidade das espécies: se estão estáveis, 

vulneráveis, em risco de extinção, ou extintos, entre outras possibilidades. No caso dos fósseis 

estão todos, claramente, extintos, pelo que esses campos são inconclusivos e desnecessários. O 

local de colheita de um espécime de paleontologia não costuma ser de domínio público, pelo 

menos o local de pormenor. Refere-se, regra geral, a praia, a aldeia, mas não o local concreto 

onde se encontrava o fóssil. Nos artigos científicos o local de recolha já se encontra descriro 

em detalhe, inclusivamente a nível de estrato. Mas o conhecimento do local exato para o 

público em geral pode levar à destruição e delapidação da jazída. No caso do local de colheita 

de um animal, regra geral é mais inócuo, podemos ter colhido uma ave, ou um inseto, ou um 
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mamífero, no seu habitat, mas não quer dizer que passado um mês, naquele mesmo sítio se 

volte a encontrar um exemplar idêntico. Mesmo assim, em espécies atuais ameaçadas de 

extinção, bases de dados públicas costumam omitir o local de observação, revelando só a 

freguesia ou o concelho. Por isso, e neste caso, não se trata de campos correspondentes estarem 

ou não presentes, mas sim estarem acessíveis ou não. 

Em geologia características mineralógicas, como a classe, composição, risca podem 

ser determinantes para a identificação da rocha, ou do mineral, mas, apesar dos fósseis terem 

características de rochas, eles “não valem” pela sua composição geológica, mas antes pela 

representação do organismo que foram. Quando existem, a presença dos campos anteriores é 

desprezado pelos paleontólogos, pelo que a sua existência é desnecessária e poluente. 

A arqueologia é outro registo de inventárioo onde os fósseis costumam ir parar, assim 

como material lítico, como bifaces e enxós polidas, costumam ser encontrados em inventários 

de paleontologia. Algumas vezes estas ações são enganos, outras são deliberadas. Nos campos 

de materiais e técnicas os fósseis são preenchidos como “rocha”, ou “pedra natural”, “pedra 

fóssil”, etc. 

Por sua vez, os campos específicos da paleontologia podem ser difíceis de encontrar na 

primeira versão de um programa de inventário.  

Na Tabela 5 comparamos a presença de alguns grupos do campo de inventariação por 

coleção. 

Tabela 5: Campos de inventário por coleção 

Campos de inventário Arqueo. Zoolog. Botân. Geolog. Paleo. 

Taxonomia Não Sim Sim Não Sim 

Vulnerabilidade das espécies Não Sim Sim Não Não 

Local de colheita Sim Sim Sim Sim Sim 

Geocronologia Sim Não Não Sim Sim 

Características mineralógicas Não Não Não Sim Não 

Autenticidade68 Sim Não Não Não Sim 

Materiais e técnicas Sim Não Não Não Não 

 
68 O campo “Autenticidade” é usado para o caso da existência de réplicas ou cópias. No caso do MHNC-UP 

alguns fósseis de vertebrados da coleção Krantz eram réplicas cujos originais pertenciam a outros museus. 

No caso da Arqueologia também é comum termos réplicas de crânios de hominídeos, ou de instrumentos 

como estatuetas. 
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Fossilização69 Não Não Não Não Sim 

 

Não quer dizer que não faça sentido existirem alguns campos típicos de um grupo em 

coleções de outra natureza. Por exemplo, os modelos botânicos ou zoológicos e preparações 

esquelética ou taxidermias podem ser preenchidos com autenticidade e materiais e técnicas, 

assim como num acervo paleontológico, onde é frequente existirem réplicas, que podem ter 

diversos usos (Mateus S., 2009) e a autenticidade dos materiais é relevante. Algumas coleções 

botânicas possuem também fósseis – de plantas – e os campos correspondentes serão úteis. 

Quando um achado arqueológico envolve cenas de caçadas – mamutes, auroques, etc – os 

campos de zoologia cruzam-se com os de paleontologia. 

Estes exemplos servem para compreender que, assim como a arqueologia, botânica, 

zoologia, geologia, têm os seus campos próprios e as suas especificidades inerentes que não 

podem ser escamoteadas, também a paleontologia requer campos de diversas proveniências e 

não pode ficar encaixada unicamente na geologia, ou zoologia, ou outros similares. 

 

IV.5.1.1 – Campos de taxonomia 

Os campos de taxonomia, que praticamente na sua totalidade não se encontravam 

preenchidos, foram adaptados à realidade paleontológica. A taxonomia Lineana, com as suas 

divisões em Reino, Filo, Classe, Ordem, Família, Género e Espécie, pressupõe um 

uniformitarismo das espécies, em que estas possuem uma dada condição ou não. A taxonomia 

Lineana inicial não levava em conta a evolução temporal, que não se admitia na altura, nem 

atendia ao facto das condições anatómicas de alguns grupos evoluiram posteriormente para 

outras. A consequência prática para a classificação em paleontologia é que esta, muitas vezes, 

não consegue situar especificamente se uma nova classificação está a nível de ordem, classe, 

filo, ou mesmo reino, e, verdade seja dita, é um pouco irrelevante. Para a Paleontologia e o 

estudo da evolução é mais importante perceber se uma característica aparece antes ou depois 

da outra e não se isso se define como filo, classe, ordem ou outra hierarquia. Um caso que 

demonstra a inexequibilidade da aplicação cega da sistemática Lineana encontra-se entre o filo 

Chordata, os cordados, ou, de numa forma mais simplista, os vertebrados, e a Classe, onde 

 
69 Os campos de fossilização identificam a tipologia de fósseis quanto à forma de fossilização, como 

mineralização ou mumificação, ou quanto a parte do organismo, como, icnofóssil, molde externo, molde 

interno, etc. 
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Lineu incluiu os répteis, aves, anfíbios, mamíferos, ou seja, os grandes grupos que se 

conheciam. Só que Lineu não sabia que, e mais uma vez de uma forma muito simplista, uns 

derivavam dos outros, ou seja, uns estão incluídos noutros. Ou seja, só entre os cordados e as 

aves estão estes subagrupamentos Chordata – Vertebrata – Tetrapoda – Amniota – 

Archosauromorpha – Avemetatarsalia – Dinosauria – Saurischia – Theropoda – Tetanurae – 

Aves. Um paleontólogo pode estudar centenas ou milhares de grupos de animais que se 

encontram entre cada um dos subagrupamentos. Ou seja, seguindo a sistemática Lineana, um 

programa de inventário poderia precisar de centenas de hierarquias sistemáticas, além de que 

se pressuporia que se conhecem todas as subdivisões e que estas têm nomes, o que também não 

é verdade. Face a esta problemática, optou-se por anular os termos lineanos e apenas referenciar 

numericamente as possíveis subdivisões em Taxon (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Alterações ao registo de taxonomia do inventário usado pelo MHNC-UP. 

Taxonomia 

Index Rerum Inventário Paleo UP 

Reino Taxon 1 

Filo/divisão Taxon 2 

Classe Taxon 3 

Ordem Taxon 4 

Família Taxon 5 

Género Taxon 6 

Espécie Género 

Restritivo específico 

Designação Científica 

 

De seguida houve que definir a característica monofilética que correspondia a que taxon 

e em que nível ficava. Este trabalho exigiu uma adaptação constante do inventário ao acervo 

do MHNC-UP a fim de o adequar às necessidades específicas encontradas. Durante a 

inventariação recorreu-se a bases de dados online nomeadamente “fossilworks.org”, 

“fossiilid.info” e “wikkipedia.org” ou outra informação disponível online que eventualmente 

surgisse no motor de busca. Através desta pesquisa foi possível igualmente corrigir erros de 

ortografia do nome de género e de espécie, e atualizar alguns deles. 
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Procura-se que todo o trabalho de inventariação possa ser uniforme de entre museus e de 

coleção para coleção, mas em paleontologia, a definição dos taxons a usar e em que nível 

colocá-los é difícil de uniformizar. Dependendo da representação de cada grupo de organismos, 

o nível de definição taxonómica, ou seja, precisão na classificação, requer mais ou menos 

campos. Isto significa que o próprio inventário possa ter de ser mais personalizada de museu 

para museu, dependendo da tipologia de cada coleção, ou melhor, da representatividade dos 

grupos de fósseis de cada museu. Exemplificando: o MHNC-UP em 2336 itens possui 165 

registos de itens Trilobita, e 10 de Dinossauria. Comparando com o caso do Museu da 

Lourinhã, este, em 2366 itens possui 76 registos de itens Trilobita, e 623 de Dinossauria. A 

necessidade de especificar os dinossauros do MHNC-UP é reduzida ou nula, visto estarmos 

apenas a definir uma lista de dez fósseis, que é facilmente pesquisável na totalidade, e ainda 

assim está dividida em Saurischia e Ornithischia. Já no caso do ML, e pela relevância dos 

dinossauros neste museu, a divisão em Saurischia e Ornithischia seria insuficiente, pois 

teríamos de obter listas de centenas de espécimes.  

Por outro lado, se a mesma divisão fosse utilizada para uma coleção cretácica dos EUA, 

ela seria insuficiente, pois no Cretácico os saurópodes e os stegossaurios desaparecem do 

continente norte americano, desenvolvendo-se outros ornithischios como os Ceratopsídeos. 

Pelo que se demonstrou neste trabalho, se os campos de classificação taxonómica forem 

adaptados à realidade de cada museu e de cada coleção, o sistema o inventário torna-se uma 

ferramenta mais eficiente e útil para a gestão de coleções paleontológicas. Esta ideia parece 

contrária à noção de que os critérios e normas de inventário devem ser o mais globais possíveis, 

evitando procedimentos criados localmente mais restritos a utilizações internas (Matos, 2012), 

o qual concordamos. Mas recordamos que não estamos a trabalhar com o programa de gestão 

de coleções final, mas com uma folha de dados “intermédia” para um museu e coleção 

específica, neste caso a coleção de fósseis do MHNC-UP. A futura adaptação à necessidade 

que o programa de gestão de coleções exigir é fácil. 
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IV.5.1.2 – Campos de nomenclatura 

Colada à questão taxonómica, de classificação hierárquica das espécies, vem a questão 

nomenclatural, ou seja, as regras de se nomear uma espécie. Em paleontologia são utilizadas 

os últimos dois graus da classificação taxonómica: o género e a espécie. A formulação destes 

obedece a regras específicas, já abordadas anteriormente no primeiro capítulo. Em coleções 

onde se destaca o papel dos coletores e investigadores, a facilidade de pesquisa por autor de 

um dado género ou espécie revela-se importante. Por isso foi importante adicionar campos 

específicos para o descritor e ano do género e do restritivo específico (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Alterações ao registo de nomenclatura do inventário usado pelo MHNC-UP. 

Nomenclatura 

Index Rerum Inventário Paleo UP 

 Descritor do género 

 Ano do género 

 Descritor do restritivo específico 

 Ano do restritivo específico 

 Sinonímia 

 

 

IV.5.1.3 – Campos de dimensões 

Outra área que revelou ter uma importância fundamental para a identificação dos 

espécimes foi a das dimensões. No Index Rerum o 

único campo de dimensão existente – dimensão 

máxima – frequentemente estava preenchido de 

forma não concordante nem com a dimensão do 

fóssil, nem com o do espécime. Aconteceu estar-se à 

procura de um exemplar que, pela descrição existente 

no inventário, teria poucos centímetros, 2 a 4, e, na 

realidade, o exemplar estava numa placa com uma 

dimensão semelhante à de um computador portátil, 

que era repetidamente descartado numa primeira 
Figura 57: Dimensões do fóssil UP-MHNFCP 

013320 
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procura (Figura 57). O fóssil de trilobite Elrathia kingii, do Câmbrico dos EUA, (UP-

MHNFCP-013320) que com 2,1 cm de comprimento representa apenas um sexto da placa de 

13,4 cm de rocha (Figura 57) é um bom exemplo das diferenças que podemos esperar numa 

descrição demasiado redutora. Na revisão da coleção, o paquímetro revelou poder ser uma 

ferramenta tão útil na descrição de fósseis como uma câmara fotográfica. A existência de dois 

registos de dimensões, uma da rocha onde o fóssil está – ou é – e outra a dimensão do registo 

do organismo, ou seja, do próprio fóssil tornou-se imperiosa. Adicionaram-se assim quatro 

campos de dimensões observáveis na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Alterações ao registo de dimensões usado pelo MHNC-UP. 

Nomenclatura  

Index Rerum Inventário Paleo UP 

Dimensão máxima (cm)  

 Eixo principal do fóssil (cm) 

 Eixo secundário do fóssil (cm) 

 Dimensão maior peça (cm) 

 Dimensão menor peça (cm) 

 

 

Para apoio ao preenchimento dos campos de dimensões, criou-se um esquema com os 

eixos principais e secundários dos principais grupos de macrofósseis (Figura 58). 
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Figura 58: Eixos principais e secundários dos principais grupos de macrofósseis 
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IV.5.1.4 – Campos de proveniência 

Nos campos de proveniência foram adicionados os campos de «distrito» e «concelho». 

Muitas notas e apontamentos dos investigadores anteriores ao século XXI referem apenas a 

micro-proveniência dos fósseis, como por exemplo «Santa Cristina», «São Pedro» ou 

«Zouparria» sem, muitas vezes, acrescentarem maiores detalhes. Para os antigos coletores não 

se questionava qual capela era, ou “pyramide”70, mas se atualmente um investigador não for 

conhecedor das regiões fossilíferas, dificilmente terá a percepção da proveniência correta dos 

fósseis. Atualmente usa-se, em complementariedade à toponímia da localização, as 

coordenadas GPS, facilmente obtidas por aparelhos móveis, como smartphones. No acervo 

paleontológico do MHNC-UP não existiam dados de GPS, pelo que os campos de coordenadas 

não foram adicionados. Durante a atualização, e a fim de se apurar melhor a proveniência de 

alguns fósseis, recorreu-se a pesquisa toponímica na internet, cruzando-se com litologias e 

cartas geológicas, obtendo-se assim quase todas as proveniências possíveis. Aos campos de 

distrito e concelho foram adicionadas funções que condicionavam o preenchimento, como por 

exemplo, no caso dos distritos provinham de uma lista já normalizada e, no caso dos concelhos, 

através das funções DESLOC, CORRESP e CONT.SE71, só permitiam o preenchimento do 

concelho pertencente ao distrito em causa, isto é, e como exemplo, impedia que se preenchesse 

o concelho de Matosinhos como distrito de Faro. 

Tabela 9: Alterações ao registo de proveniência do inventário usado pelo MHNC-UP. 

Proveniência 

Index Rerum Inventário Paleo UP 

país País 

local Distrito 

localização específica Concelho 

localização geográfica Local 

Localização específica 

 

  

 
70 Pyramide é um marco geodésico de hirarquia superior, e ao qual foram referênciados geograficamente algumas 

colheitas. Pyramide conforme expressão original usada em algumas etiquetas dos fósseis. 
71 DESLOC, CORRESP e CONT.SE são as fórmulas utilizadas no programa excel que permitem o 

preenchimento condicionado. 
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IV.5.1.5 – Campos de cronologia 

Os campos de cronologia já existiam no Index Rerum, porém encontravam-se 

incompletos e mal preenchidos. Frequentemente os termos referentes a uma categoria 

cronológica apareciam noutra, além de existir duplicidades de termos, como por exemplo 

Cretácico s, Cretácicoo), Crtetácico e Cretácico. Quando passamos para a folha de cálculo os 

campos da cronologia foram preenchidos por listas pré formatadas, evitando assim duplicidade 

de termos mal introduzidos. Como em alguns campos de proveniência, foram adicionadas as 

funções DESLOC, CORRESP e CONT.SE, que só permitem um preenchimento lógico, ou 

seja, e como exemplo, o preenchimento inicial em Era Mesozóica só permitia o preenchimento 

no Período Triásico, Jurássico ou Cretácico, e o Jurássico só permitia o preenchimento em 

Série/Época de Inferior (Lias), Médio (Dogger) ou Superior (Malm), e assim sucessivamente. 

Adicionou-se o campo de outras denominações para incluir termos geocronológicos 

regionais e apontamentos adicionais que constassem em etiquetas ou notas de campo (Tabela 

10). Alguns termos foram conferidos através de pesquisa na página da Comissão Internacional 

de Estratigrafia e na List of Geochronologic Names72. 

 

Tabela 10: Alterações ao registo de cronologia do inventário usado pelo MHNC-UP 

Cronologia 

Index Rerum Inventário Paleo UP 

Era Era 

Período Período 

Época Série/Época 

Idade Idade/Andar 

 Início (Ma) 

 Outras denominações 

 

 

IV.5.1.6 – Campos de descrição anatómica 

Outros campos cujo preenchimento obrigou a cuidados especiais foram os de descrições 

anatómicas. Para apoiar o preenchimento destes campos de inventário criaram-se guias visuais 

 
72 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_geochronologic_names#References 
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para a descrição de alguns grupos de fósseis, nomeadamente os braquiópodes e as folhas de 

plantas. Nos braquiópodes (Figura 59), os termos foram baseados no Tratado de Paleontologia 

de Invertebrados de Moore (Williams et al., 1965). 

 

Figura 59: Ficha de termos para os braquiópodes. 
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Nas plantas (Figura 60), os termos foram os habitualmente usados para a descrição de 

folhas e frondes de fetos e nos últimos. A necessidade destas fichas de descrição revelam-se 

particularmente úteis para a normalização de termos e definição de eixos, planos de simetrias 

e morfologias. 

 

 

Figura 60: Ficha de descrição morfológica de folhas de plantas. 
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V.5.2 – Resultados do trabalho de inventariação 

Do trabalho de inventário desenvolvido sobressai a revisão e atualização dos campos 

existentes e o aumento de informação sobre os fósseis através dos novos campos considerados. 

Aos 2070 itens inventariados inicialmente, acrescentaram-se 266 novos itens, dos quais 

somente quatro correspondem a novas incorporações na coleção. 

Os fósseis do MHNC-UP não foram marcados com o número de inventário atualizado, 

mantendo somente os números antigos, pelo que, a necessidade de marcação desses números é 

imperioso. Se o fóssil for desassociado das suas etiquetas pode-se perder a identidade desse 

fóssil. O registo de inventário do MHNC-UP contava somente com 251 informações de 

números antigos, tendo sido acrescentadas 1891 referências, o que produziu um aumento 

superior a 7,5 vezes. Mas esse processo produziu sobretudo a diminuição para 8% dos 

espécimes sem identificação numérica, correspondente a 194 fósseis sem o conhecimento do 

número antigo. 

Os registos de taxonomia do Index Rerum foram completamente reformulados, tendo 

sido preenchidos mais de 8744 campos em 14000 possíveis. 

Os campos referentes às dimensões também tiveram um aumento significativo com o 

desdobramento de uma única coluna relativa à dimensão máxima para quatro colunas. Este foi 

um dos trabalhos que despendeu mais tempo por fóssil. 

Quanto à informação sobre a proveniência foi possível acrescentar-se a origem 

Portuguesa a 152 fósseis, e de outro país a mais cerca de 200 exemplares, correspondente a um 

aumento de 19,5% e 18% respetivamente. Mas o maior incremento de informação obtido foi 

com a criação dos campos novos de distrito (893) e concelho (883), que permitiu a seriação 

geográfica dos fósseis nacionais. O número de campos preenchidos com a localização mais 

específica também aumentou de 718 para 2000, sendo um aumento de 178%. 

Nos campos de cronologia, a informação referente à Era seria fácil de depreender-se mas, 

ainda assim o seu preenchimento encontrava-se bastante incompleto, só com 444 campos, 

tendo tido um aumento para 2309 campos preenchidos, o que corresponde a um aumento de 

4,2 vezes. O campo de Período encontrava-se mais preenchido com 1269 campos, sendo 100 

deles pertencentes a outras colunas cronológicas. Ainda assim houve um aumento de 

aproximadamente 100%, atingindo-se 2231 campos de Período. 
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O campo coleção acabou por ser um dos mais surpreendentes no trabalho de revisão da 

inventariação. A presença de marcas indicativas das coleções de proveniência, como as 

etiquetas, foi menos útil para a identificação do fóssil do que para o conhecimento da história 

da coleção do MHNC-UP. Existiam apenas quatro fósseis inventariados como sendo 

provenientes da coleção Krantz. No final da inventariação os fósseis referenciados como 

provenientes de coleções eram 1391, dos quais, 1100 provenientes da casa Krantz, 

demonstrando claramente a sua importância na construção do acervo do MHNC-UP e a 

relevância da sua função didática. 

 

V.5.3 – Acondicionamento 

Como já referido, o acondicionamento em 

contentores de plástico já havia começado em 

2015 por Elsa Oliveira e Cátia Sá, sendo os 

fósseis fotografados e registadas as existências 

por caixa. As informações associadas, como 

etiquetas ou legendas foram guardadas com os 

respetivos exemplares. Durante o 

encaixotamento dos fósseis, estes foram 

protegidos com plástico de bolha, ou película de 

espuma de polietileno, a fim de os proteger de 

danos mecânicos. A organização com que os 

fósseis estavam agrupados não era muito 

evidente, apesar de transparecer a que existia nos 

armários e prateleiras da exposição e suas 

reservas. Na Figura 61 podemos observar 

algumas das caixas com os fósseis, a do canto 

superior esquerdo era denominada xisto fossilífero e a sua proveniência (e idade) 

completamente desconhecida, assim como a caixa de pectens (canto superior direito), apesar 

de ser evidentemente mais recente. As duas caixas de baixo já contêm os fósseis 

acondicionados e com as etiquetas a acompanhar os exemplares. 

Aquando da revisão da coleção reorganizaram-se os exemplares segundo um critério 

taxonómico, criando-se etiquetas de exterior de caixa que  refletiam o seu interior. Os primeiros 

Figura 61: Interior das caixas com os fósseis 
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100 números foram reservados para animais, e a segunda centena, para flora e outro material, 

como dendrites, ou pseudofósseis, e material ligado à exposição e publicação. As etiquetas 

externas das caixas foram impressa com um código de cores (Figura 62): as que continham 

espécimes tipo foram impressas com fundo vermelho, as caixas com coleções estrangeiras, 

maioritariamente provenientes da casa Krantz, foram impressas com fundo azul, fósseis não 

possíveis de inventariar com fundo amarelo, e as restantes etiquetas com fundo branco. Uma 

última linha podia ser de outra cor como apontamento ao conteúdo da caixa. 

 

Figura 62: Etiquetas externas de contentores de fósseis.  
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V.5.4 – Danos climáticos e biológicos  

Comparados com outros acervos museológicas, os fósseis mineralizados são coleções 

relativamente resistentes, pouco propícios a pragas biológicas e tolerando melhor alguma 

flutuação térmica e de humidade relativa. Coleções com materiais orgânicos e/ou metais 

costumam desenvolver problemas mais cedo e mais facilmente. Mas não quer dizer que fósseis 

mineralizados sejam imunes a estes fatores. Humidades relativas altas podem provocar 

piritização. A piritização resulta da reação do ferro existente na rocha, ou no fóssil, com a água 

atmosférica, em que através da oxidação do mineral se dá a formação do sulfato de ferro 

(FeSO4), cuja expansão em forma cristalina leva ao aumento em várias vezes do volume do 

mineral original resultando na destruição do espécime, ou melhor, na sua recomposição 

química. A piritização é um processo irreversível cuja única forma de controlar é mantendo 

humidades relativas baixas (< 45% HR) (Cavallari et al., 2014, Larkin, 2011). 

Alterações profundas de humidade e temperatura também podem afetar fósseis 

preservados em argilas expansíveis, que se estendem e contraem com a humidade, levando à 

criação de fraturas e desagregação da rocha. 

A sala onde os fósseis foram temporariamente acondicionados no MHNC-UP não 

possuia controlo de temperatura e humidade, como nenhuma sala do museu possuia, mas ainda 

assim, durante o tempo de trabalho de tese não foram observados danos significativos causados 

por condições ambientais. 

Os fósseis em si não costumam ser vítimas de pragas biológicas, visto não serem 

constituídos por compostos orgânicos como madeiras, fibras animais, vegetais, celuloses ou 

outros, que servem de potencial substrato a animais e fungos, mas já as caixas de madeiras 

onde podem estar armazenados e as etiquetas com informação é outra questão. Estes materiais 

podem sofrer danos e serem vetores de pragas xilófagas ou do papel. Algumas etiquetas 

estavam seriamente atacadas, como podemos observar pela Figura 63, tanto as que se 

encontravam coladas aos fósseis, como algumas soltas. 
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Figura 63: Etiquetas danificadas por pragas biológicas 

 

A fim de combater as pragas biológicas preconizou-se um tratamento por câmara de 

anóxia a todo o acervo fóssil visando proteger a coleção paleontológica e as restantes coleções 

do MHNC-UP. Sendo, no entanto, uma coleção mais “robusta” que as de materiais orgânicos, 

em que o MHNC-UP é rico, os fósseis ficaram para uma última linha de prioridade. Entretanto 

o acondicionamento em película de espuma de polietileno e plástico de bolha parece ter isolado 

o material infetado e a não condensação verificada demonstra que os fósseis estavam sujeitos 

a uma humidade relativamente baixa, ou, pelo menos, controlada. Atualmente o MHNC-UP já 

possui novas reservas e está a fazer tratamentos às diversas coleções, pelo que os fósseis 

aguardam processamento para poderem dar entrada nas reservas sem perigo de contaminarem 

outro material já desinfestado. 

 

 

V.6 – O novo projeto expositivo 

Uma nova fase do MHNC-UP começa a 26 de junho de 2011, quando é nomeado por 

despacho reitoral Nuno Ferrand de Almeida como Diretor do Museu de História Natural. 

Sob a nova direção concretiza-se a fusão do Museu de História Natural e do Museu da 

Ciência originando o Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto. É 

pensada uma estrutura museológica com dois polos. Um, no Jardim Botânico, na Casa 

Andresen, onde se aborda o tema da biodiversidade, ou seja, a visão atual da vida. O outro polo 

será no edifício da reitoria, na Praça Gomes Teixeira, e abordará o tema da evolução, ou seja, 

o caminho passado que conduz à biodiversidade atual. 
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Para pensar a museografia destes projetos contrata-se a equipa do físico catalão Jorge 

Wagensberg (1948-2018), que apresenta uma proposta centrada no conceito que chama de 

Museologia Total, já aplicada na Cosmo Caixa, em Barcelona (Wagensberg, 2005, 2007).  

Como já referido anteriormente, a "Galeria da Biodiversidade" abre a 30 de junho de 

2017 e é a concretização da primeira fase da concepção museográfica de Wagensberg para o 

Museu, sendo o polo da Reitoria guardado para uma segunda fase. Para a paleontologia, a 

proposta expositiva do físico catalão inclui o pátio dos dinossauros, que não surge inicialmente 

desenvolvida em plano de pormenor, só a trabalhando no final de 2017, início de 2018. O papel 

de Wagensberg marca a requalificação museográfica do MHNC-UP e por isso importa 

apresentar e discutir um pouco o conceito de museologia total. 

 

V.6.1 – Museologia Total de Wagensberg 

Jorge Wagensberg analisa a comunicação dos museus de ciência (Wagensberg, 1992) e 

propõe o que ele apelida de museologia total, que aplica no museu de ciência de Barcelona 

CosmoCaixa. É um conceito museológico muito centrado na comunicação da ciência que se 

afasta do artigo científico, ou seja, da comunicação para os pares, ou da comunicação em 

auditórios, mais académica, preocupando-se sobretudo com a comunicação no espaço 

expositivo. 

Na proposta da Museologia Total o papel do objeto original é secundado pela experiência 

que este pode provocar. Como físico, Jorge Wagensberg tem uma visão do museu e do objeto 

influenciada pela realidade que lhe é mais familiar:  

«Os primeiros museus de ciência eram os museus de história natural, ou os 

museus de máquinas e instrumentos que exibiam itens reais em vitrines mas com a 

missão clara de construir e conservar coleções para os investigadores. Os últimos 

museus de ciência, regra geral museus de física, são aqueles onde os fenómenos 

reais estão disponíveis à interação com o visitante, mas com uma ausência de itens 

reais e um certo grau de abuso de audiovisuais e recursos de TI [tecnologia 

interativa] (...) Contudo acontece que a ciência procura a compreensão da 

realidade, e acontece que a realidade é feita por objetos e fenómenos. Objetos são 

feitos de matéria e ocupam espaço, e os fenómenos são as mudanças experenciadas 

pelos objetos » (Wagensberg, 2005, 1). 
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Para Jorge Wagensberg, a originalidade do objeto é aquele que se representa a si mesmo, 

podendo existir diversas “pontuações” de autenticidade. Mas os objetos que são “distorções”73 

por ampliação (por serem muitos pequenos, como bactérias ou átomos), ou “distorções” por 

redução (por serem muito grandes, como edifícios, cidades ou planetas) podem ter a mesma 

autenticidade dos originais. Assim, uma maqueta de uma cidade é um objeto altamente real (a 

highlevel real object). Curiosamente, o autor só admite que o segundo funcione bem em 

museologia, porque nos aproxima da “divinidade”74 enquanto que as distorções por ampliações 

nos humilham por reduzirem o observador. 

A proposta é então unir ciência com arte, arte na sua dimensão sobretudo estética, como 

simbiose para a transmissão mais eficaz do conhecimento científico. 

«Um museu de ciência visionado com beleza e inteligência transforma-se num 

espaço de um enorme interesse social. O seu público é universal. A razão está na 

definição inicial porque emoções, objetos reais e eventos reais são “palavras” que 

são intemporais e não têm classe social específica ou nível cultural. Que esta 

introdução sirva para apresentar um conceito de museu que, em virtude do âmbito 

da sua ambição, lhe possamos chamar museu total» (Wagensberg, 2005, 5). 

Jorge Wagensberg define que o papel prioritário de um museu é «criar uma diferença 

entre o antes e o depois da visita» e não o intuíto de ensinar, formar, informar, proteger o 

património, ou divulgar que são outras vocações do museu, mas nenhuma prioritária à 

inicialmente destacada (Wagensberg, 2001). «Uma maneira de medir os efeitos de uma visita 

ao museu consiste em tomar nota de quantas perguntas a mais tem o visitante ao sair em 

relação às que tinha ao entrar» (Wagensberg, 2001, 22).  

Na Galeria da Biodiversidade, assim como anteriormente na CosmoCaixa, esta 

Museologia Total vai assentar no recurso a metáforas e aforismos como meio de veicular a 

informação pretendida. Para o polo da Reitoria a solução repetir-se-á.  

O adjetivo Total desta museologia parece referir-se mais à utilização da arte, da 

componente estética como forma de veículo da ciência do que a uma visão mais global da 

museologia. Wagensberg parece refletir sobre a museologia mas de uma forma empírica, sem 

referências a outros autores ou ao atual estado da arte na literatura da especialidade e abordando 

 
73 Distortion no original. 

74 Divinity no original. 
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predominantemente a função expositiva. O conhecimento de Wagensberg é adquirido por 

experiência – como já referido o autor é doutorado em física – tendo a sua museografia para a 

CosmoCaixa de Barcelona ganho o Prémio Museu Europeu do Ano de 2006. 

Durante o período em que foi possível trabalhar com Wagensberg, na preparação da 

montagem da exposição da Galeria da Biodiversidade, nunca foram abordados outros aspetos 

da museologia como a inventariação, preservação, acondicionamento, reservas, ou 

investigação, temas que não estavam sobre a sua alçada no MHNC-UP. 

Jorge Wagensberg acaba por falecer a 3 de março de 2018 sem divulgar em tempo de 

vida o seu plano museológico para o pátio dos dinossauros, no polo da Reitoria. 

 

V.6.2 – Pátio dos dinossauros 

O Pátio dos Dinossauros está projetado para um dos espaços no polo da Reitoria. Este 

espaço resultará da requalificação do pátio interior sul do edifício da Reitoria que dá para a 

futura entrada do Museu, na fachada sul do edifício e voltada para o Jardim da Cordoaria. A 

figura de projeção deste pátio é a usada como ilustração do novo Museu que há-de abrir (Figura 

64). 

 

Figura 64: Pátio dos Dinossauros: Projeção para o MHNC-UP. 
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A primeira fase das obras do polo da Reitoria começa em 2014, consistindo na 

reabilitação da entrada da fachada sul que ficará adjacente ao Pátio dos Dinossauros. 

Posteriormente efetuaram-se diversas obras de requalificação do edifício, tanto nas áreas afetas 

ao MHNC-UP, como nas áreas afetas à Reitoria, chegando a ser intervencionado o pátio que 

há-de albergar a exposição de paleontologia com os seus dinossauros. Porém, esta intervenção 

não teve em linha de conta a posterior utilização do espaço como área para receber os 

dinossauros. 

Para os conteúdos a fazer figurar no Pátio dos Dinossauros começou por se tomar como 

referência o trabalho desenvolvido no Museu da Lourinhã sendo Octávio Mateus convidado, 

no final de 2014, como consultor científico da paleontologia e o autor da presente tese para o 

respetivo apoio museológico. Do trabalho dos dois resulta, em março de 2015, um primeiro 

projeto expositivo cujo «tema da área de paleontologia do Museu de História Natural e da 

Ciência da Universidade do Porto serão os vertebrados fósseis, com destaque à sua evolução 

e ocorrências em Portugal, focando-se nos vertebrados fósseis do Jurássico.75» 

Este projeto procurava potenciar o efeito atrativo de visitantes que os dinossauros 

possuem, baseava-se na fauna portuguesa, querendo transmitir a variedade, qualidade e riqueza 

fóssil da fauna mesozoica nacional, muito baseada nas descobertas da Formação da Lourinhã. 

Uma das características desta proposta é que teria de se basear em réplicas, visto que os 

originais pertenceriam a outros museus, já que nem a região do Porto nem o MHNC-UP 

possuem fósseis de dinossauro de qualidade expositiva. Este projeto 

Este projeto proposto em 2015, é independente da museografia de Jorge Wagensberg 

que, como vimos, nunca chega a apresentar qualquer plano de conteúdo para a área de 

paleontologia.  

Para analisarmos melhor este projeto veremos em pormenor a estrutura do edifício que 

alberga o MHNC-UP e a localização do Pátio dos Dinossauros (Figura 65). As alas sul e este 

são ocupadas pelas salas dos museus sendo o pátio sul destinado à exposição. O pátio não é 

completamente retangular, antes formado por três retangulos distintos, sendo o central, maior, 

que na planta foi denominado área principal (Figura 66).  

 
75 "Proposta Museológica da Área de Paleontologia do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade 

do Porto" de Octávio Mateus e Simão Mateus, apresentado a 3 de Março de 2015 ao diretor do MHNC-UP. 
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Nesta proposta a área principal, com 

cerca de 362 m2, focaria a evolução de 

vertebrados e dos dinossauros, com um 

diorama do Jurássico Português, destinada 

aos esqueletos dos dinossauros em pose de 

vida, nomeadamente alguns dos mais 

notáveis de Portugal, como o Torvosaurus 

gurneyi, o maior predador terrestre da 

Europa, o saurópode Supersaurus 

lourinhanensis, ou o icónico 

Lourinhanosaurus antunesi e Miragaia 

longicollum, do Jurássico Superior e de 

grupos mais conhecidos. Estas réplicas de 

esqueletos seriam feitas propositadamente 

para o MHNC-UP e seriam acompanhadas 

por outros esqueletos, modelos e fósseis de 

invertebrados, menos impactantes, e que 

forneceriam o contexto paleontológico à 

exposição. 

A ala A, a oeste, com 120 m2, seria uma área mais dedicada à interação, com uma 

simulação de escavação, uma caixa de areia com a réplica de um esqueleto post-mortem, e 

réplicas de alguns ossos que podem ser montados no seu devido lugar num outro esqueleto 

desta feita em posição de vida. 

A ala B, também com 120 m2, seria dedicada aos oceanos e vertebrados marinhos 

Mesozóicos, com a reconstituição de uma coluna de oceano com modelos em tamanho natural, 

de um mosassauro (Mosasaurus), plesiossauro (semelhante a Lusonectes sauvagei do 

Toarciano de Portugal), um crocodilomorfo marinho (Machimosaurus hugii do Jurássico de 

Portugal), tartarugas marinhas (Plesiochelys), e um cetáceo zifídeo (como o Globicetus), todos 

dispostos conforme a sua estratigrafia e ocupando toda a altura do edifício. Os modelos 

deveriam ser resistentes às intempéries, pois a ala poderia ficar descoberta, ficar ao “ar livre”, 

podendo igualmente a ala ser de acesso interdito ou condicionado e albergar equipamentos 

técnicos, como ares condicionados, disfarçados com um biombo em lona com um cenário 

marinho. 

Figura 65: Planta do edifício da reitoria com áreas de 

implementação da exposição. 
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Como módulos secundários existiriam árvores filogenéticas, ou árvores da vida, uma 

sobre os vertebrados em geral, e outra mais específica sobre os dinossauros, com destaque para 

as espécies existentes no final do período Jurássico, no qual as espécies portuguesas são mais 

representadas.  

 

 

Figura 66: Pátio dos Dinossauros: Projeto Octávio e Simão Mateus. 

 

Em novembro de 2016 coloca-se outra hipótese expositiva para a paleontologia do 

MHNC-UP. Esta envolve uma parceria com o Museu de História Natural de Nova Iorque e 

uma parceria de escavação, preparação e exposição. A parceria consiste na preparação e 

exposição de material fóssil original proveniente de uma jazida em terrenos governamentais no 

Estado de Wyoming, Estados Unidos da América, num projeto concessionado por dez anos, de 

2016 a 2025, ao paleontólogo Octávio Mateus. Os fósseis provenientes da jazida estão inseridos 

na Formação de Morrison, a Formação com maiores semelhanças com a Formação da 

Lourinhã, também pertencente ao Jurássico Superior, com cerca de 150 milhões de anos, e com 

géneros de dinossauros coexistentes. Este projeto proposto pelos mesmos autores, Simão 

Mateus e Octávio Mateus, diferia do anterior pelo facto da maioria dos fósseis expostos 

passarem a ser originais em vez de réplicas, mas não de fósseis de Portugal. A proposta, que 

traria fósseis originais ao Porto, novos fósseis para serem preparadados e expostos, colhe a 

concordância de todos. A 6 dezembro de 2016, o diretor do Museu de História Natural de Nova 

Iorque, Mark Norell, encontra-se com o diretor do MHNC-UP, Nuno Ferrand, e com o 
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paleontólogo responsável pela jazída do Wyoming, Octávio Mateus, passando o Pátio dos 

Dinossauros a ser definido como o local para o acolhimento de um depósito de longa duração 

do Museu de História Natural de Nova Iorque, com benefícios mútuos para as duas instituições. 

Em setembro de 2016, o MHNC-UP, que tinha recorrido ao NORTE2020 - Programa 

Operacional Regional do Norte 2014/2020 – viu aprovado um projeto financiado com o título 

"Museu de História Natural e da Ciência - O renascer de uma histórica infraestrutura de 

promoção da cultura científica e tecnológica da Região Norte". O projeto recebe 

aproximadamente 1,9 milhões de euros, mais especificamente 1.887.739,80 €, para "assegurar 

a integração de um edifício histórico do Porto nos circuitos turísticos e culturais da cidade, 

criando-se um espaço ímpar de divulgação científica de referência internacional, através do 

recurso a uma filosofia museográfica inovadora, que prevê o cruzamento entre a ciência e a 

arte como formas de apreensão da natureza e da realidade: o Museu de História Natural e da 

Ciência", tendo data de conclusão prevista para 15 de setembro de 2018. 

Na imprensa são apontados como objetivos primordiais desta candidatura a "reabilitação 

do Laboratório Ferreira da Silva, datado do século XX, a instalação de um elevador 

panorâmico, o desenvolvimento de vários módulos expositivos e um pátio dos dinossauros.76". 

Até à data da redação desta tese, nenhum destes projetos expositivos, ou qualquer outro, 

pareceu avançar significativamente para a concretização do projeto do Pátio dos Dinossauros, 

sendo que a “data de conclusão prevista” e “data de conclusão efetiva” inscrita no projeto 

contrato NORTE-04-2114-FEDER-000004, de 15 de setembro de 2018, já foi largamente 

ultrapassada.  

Não tentando arranjar justificações para o projeto do Pátio dos Dinossauros ainda não ter 

visto “a luz do dia”, não podemos escamotear o facto da Universidade do Porto ser uma 

instituição que carrega uma carga administrativa considerável. Não sendo, de longe, a principal 

causa para alguns projetos demorarem muito para além do previsto, os processos 

administrativos também não agilizam para que os projetos sejam mais céleres. 

 

 
76 Datado de 09 de Setembro de 2016, <https://www.portugal2020.pt/Portal2020/up-recebe-1-9-milhoes-do-

norte-2020-para-novo-museu-de-historia-natural> acedido a 9 de Março de 2018. 
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V.6.3 – O peso de uma instituição 

As universdades, como instituições públicas de gestão autónoma, são obrigadas a 

formalismos burocráticos que se movem com sistemas muito pesados, e a Universidade do 

Porto, que é uma das maiores do país, não é exceção. Estas características das universidades 

têm um peso enorme na gestão do Museu, criando entropias e dificuldades em matérias que 

poderiam ser de decisão expedita.  

As normas legais e administrativas, que tem em vista a transparência, e pelas quais a 

Universidade do Porto, como instituição pública, está obrigada a reger-se, complicam 

frequentemente atos supostamente simples, e que não levam a poupança de recursos nem a 

maior transparência. Bem pelo contrário, muitas regras tornam, forçosamente, todos os 

processos mais morosos e complicados. A simples compra de equipamento básico, como por 

exemplo um carrinho para transporte de fósseis (Figura 67), cuja aquisição por internet, onde 

os preços estão divulgados na internet, pode demorar 

uma hora desde decisão à entrega do carrinho no museu. 

Já pelas regras de concurso público, a aquisição torna-se 

um pesadelo burocrático que demora meses e não sai 

necessariamente mais barato. Esta situação prende-se 

com as regras de aquisição públicas. É preciso um PAD, 

isto é, um Pedido de Autorização de Despesa, que segue 

um circuito de autorizações77 com centro de controlo 

orçamental, departamentos financeiros, departamentos de gestão, com consequentes 

autorizações e pedidos de esclarecimentos intercalares, com todas as paragens adicionais pelo 

meio por motivos externos aos projetos, como por exemplo folgas, férias e baixas (merecidas) 

do pessoal de cada departamento, perdas de processos e esquecimentos vários. Existiram 

equipamentos e consumíveis, como o referido carrinho, que foram pedidos pelo autor da tese 

durante o início do trabalho no porto e só chegaram passados dois anos, quando o autor desta 

tesa já não trabalhava no MHNC-UP.  

Se ao nível dos pequenos equipamentos e consumíveis a situação é complicada, a nível 

de recursos humanos pode ser desastrosa. Atrasos e erros ao nível dos gabinetes que analisam 

a viabilidade dos projetos; gabinetes jurídico, que analisam a conformidade dos documentos 

 
77 PAD: Pedido de Aurorização de Despesas da Universidade do Porto, acedido a 31/out/2019 em 

https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1024992 

Figura 67: Carrinho de transporte. 
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legais; e gabinete de recursos humanos, que avaliam e organizam os concursos. Algumas falhas 

e erros vieram a ter repercussões negativas para os bolseiros para Gestão de Ciência afetos os 

MHNC-UP, acabando por ter consequências nefastas a nível das bolsas e do pessoal afeto ao 

Museu.  

Contudo, não podemos deixar de reforçar que o peso institucional da universidade sobre 

o seu museu universitário, não é exclusivo do caso do Porto, bem pelo contrário. Marta 

Lourenço (2009) aborda essa questão no artigo onde refere que existe um claro problema de 

sub financiamento que afeta os museus universitários. 

«As coleções e os museus das instituições de ensino superior sofrem de 

problemas genéricos, pelo fato de serem tutelados por instituições de ensino 

superior, e sofrem de problemas específicos associados às próprias disciplinas de 

base» (Lourenço, 2009, 53) 

O foco principal das universidades é o ensino e a investigação. A gestão e manutenção 

de museus é relegado para prioridades subalternas. A falta de afetação de recursos como 

pessoal qualificado, fundos ou mesmo de mecanismos próprios deixam os museus “orfãos” das 

suas universidades (Lourenço, 2013). 

Apesar do atraso que o Patio dos Dinossauros já conta, no final de 2017, o inventário da 

coleção de paleontologia encontrava-se com a revisão necessária tendo em vista a correta e 

informada tomada de decisão quanto à possível escolha do património paleontológico detido 

pelo MHNC-UP e possível de incluir na exposição de paleontologia.  
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CAPÍTULO VI – Caso de estudo 2: uma exposição num parque 

Este sexto capítulo corresponde ao caso de estudo dois e vai debruçar-se sobre um 

trabalho prático com património paleontológico, mas agora centrado na sua exposição. 

Abordar-se-á a exposição de paleontologia que, em 2018, recebeu mais visitantes em Portugal: 

a exposição de dinossauros do Museu da Lourinhã (ML) no Parque dos Dinossauros da 

Lourinhã (PDL). 

No primeiro caso de estudo abordamos um trabalho prático com o património 

paleontológico, nomeadamente o processo inicial que permite o apuramento sobre o seu 

conhecimento: o da inventariação da respetiva coleção de fósseis. Percebemos como o trabalho 

de gestão e inventário das coleções é uma ferramenta crucial para poder tomar as decisões 

fundamentadas necessárias à construção expositiva e ao conhecimento aprofundado do 

património paleontológico detido. 

Como no capítulo anterior, começaremos por atender ao contexto institucional e 

geográfico do museu que vamos trabalhar, neste caso o Museu da Lourinhã, ao contexto 

histórico da sua criação, à constituição do seu acervo paleontológico e respetiva organização. 

Estes temas serão desenvolvidos com maior detalhe que no caso anterior por serem relativos a 

um museu menos conhecido e estudado do que o MHNC-UP. Ao contrário deste, que ao longo 

de décadas foi alvo de atenção de historiadores, o Museu da Lourinhã ainda tem pouca história 

escrita, sendo também este um dos propósitos desta tese, deixar registado a sua história inicial.  

Daremos conta do projeto de um parque temático ligado aos dinossauros na Lourinhã, de 

como nasceu e evoluiu no tempo, como se chegou ao Parque dos Dinossauros da Lourinhã e 

da sua relação com a coleção do ML, para terminar analisando o novo projeto expositivo e as 

suas consequências para o funcionamento do próprio ML. 

Como introdução a este sexto capítulo, adianta-se a condição que permitiu a realização 

da exposição do Museu da Lourinhã no Parque dos Dinossauros da Lourinhã. Foi ela a 

aprovação da candidatura a fundos comunitários, o que, aliás, une este caso de estudo ao 

MHNC-UP. Como referido brevemente no capítulo quinto, em 2016 foram aprovadas duas 

candidaturas a fundos comunitários, inseridos no COMPETE 2020, para dois projetos distintos 

de futuras exposições museológicas de dinossauros em Portugal. O primeiro projeto, em 

setembro, era do Pátio dos Dinossauros, no átrio do edifício da Reitoria no MHNC-UP e o 

segundo projeto aprovado, em outubro, foi o do PDL. 
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Neste caso da exposição de dinossauros no PDL, aborda-se o exemplo de uma exposição 

que parte do acervo de num museu regional, com coleções de natureza claramente distintas, 

problemas arquitetónicos e entidades promotoras também completamente diferentes. Veremos 

que aqui as formas de resolver o discurso expositivo e de trabalhar o seu património 

paleontológico já se efetivou embora ainda deva decorrer algum tempo antes de estar 

concluído. 

Passemos então à “historiografia” e contextualização do segundo caso de estudo: a 

exposição de fósseis do Museu da Lourinhã no Parque dos Dinossauros da Lourinhã.  

 

 

 

VI.1 – O Museu da Lourinhã: Origens 

As primeiras referências a descobertas na Lourinhã, paleontológicas e arqueológicas, 

ocorrem num período anterior à existência do Museu. O primeiro fóssil de dinossauro 

descoberto em Portugal foi na Lourinhã. Em 1863, Carlos Ribeiro, geólogo da 2ª Comissão 

Geológica da Academia de Ciências, descobre dois dentes de dinossauro carnívoro nas arribas 

de Porto de Barcas (Lourinhã). Um revelar-se-ia ser um dente de Torvosaurus.  

A meio do século XX, novas expedições regressam à Lourinhã e diversos fósseis são 

recolhidos e estudados, agora pelo geólogo Georges Zbyzewski do Museu Geológico, sendo 

incorporados nas suas coleções (Lapparent & Zbyszewski, 1957). 

Em 1968, Leonel Trindade descobre e escava a Tholos de Paimogo, um monumento 

funerário do calcolítico, junto à praia de Paimogo, na Lourinhã, e onde se vem a encontrar  um 

acervo vasto que continha o único peitoral calcário do Eneolítico peninsular. A notícia da 

descoberta no jornal local, termina com «o espólio encontrado está no Museu Municipal de 

Torres Vedras, ficando [a] Lourinhã sem um único testemunho do valioso achado por não ter 

uma casa onde se guardem e expõem este género de objectos» (Alvorada, 1971)  
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Em 1979, um grupo de espeleólogos amadores, dos quais se 

destacam Horácio e Isabel Mateus, que viria a ser o casal de 

fundadores do ML, criam o GEAL78, Grupo de Etnologia e 

Arqueologia da Lourinhã, com um simpático espeleólogo como 

símbolo (Figura 68). Em consequência das visitas às grutas fazem-

se as primeiras recolhas de fósseis, pelo Grupo, na Lourinhã e 

alcança-se um conhecimento cada vez mais profundo da zona e da 

população com os seus "objetos de curiosidade", como as "pedras 

de raio" – enxós polidas, ou "batentes de porta" – ouriços fósseis 

irregulares. 

Em 1982, a recolha de material permitiu realizar a primeira 

exposição do GEAL, na escola preparatória, onde se apresentaram fósseis de amonites e ossos 

de dinossauro, além de objetos de arqueologia e equipamento de espeleologia (Figura 69).  

A seguir à primeira exposição, surgiram outras que se mostraram vitais para a 

sensibilização da população acerca do património municipal e do trabalho que o GEAL 

desenvolvia, começando a crescer a ideia de criar um museu na comunidade com os objetos 

recolhidas. 

  

 
78 Na altura (1979) a Associação ainda se denominava GEL, Grupo de Espeleologia da Lourinhã, só passando 

a GEAL mais tarde. 

Figura 68: Símbolo do GEL 

Figura 69: Exposição na Escola Preparatória 
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Em 1983, o edifício onde 

funcionava o antigo tribunal da 

Lourinhã encontrava-se desocupado 

e Horácio Mateus consegue a 

cedência do edifício para a criação 

de um museu. Nessa mesma noite é 

colocada na fachada uma faixa com 

as palavras "Museu, futuras 

instalações" (Figura 70). 

Esta ocupação não passa 

despercebida e leva a que algumas pessoas da comunidade se aliem ao projeto e comecem a 

contribuir para a requalificação do edifício, seja com mão de obra, seja com cedência de 

materiais de construção. Paralelamente, continua a recoleção de materiais etnográficos, 

especialmente de caráter rural. Alguns são recolhidos pelo casal Mateus, outros são os próprios 

detentores ou os seus familiares e herdeiros que os vêm depositar no Museu. 

O museu acaba por abrir portas no edifício do antigo tribunal, a 15 de julho de 1984, dia 

propositadamente escolhido para não coincidir com o dia do município, a 24 de junho. Inaugura 

com o nome de "Centro de Exposição e Estudos do GEAL", sem nunca recorrer à palavra 

museu, que só será usada no edifício passado mais de uma década.  

A história do Museu da Lourinhã referente à coleção de paleotologia começa com o início 

da Associação e a recolha de fósseis dispersos, descobertos nas saídas de campo ou doados 

pela população. A primeira 

escavação de um vertebrado 

articulado foi de um esqueleto 

parcial de um crocodilo 

(crocodilomorfo), escavado por um 

grupo de voluntários juvenis, em 

1983 (Figura 71). No ano anterior, 

em 1982, tinha sido descoberto por 

Carlos Marques Anunciação uma 

sequência vertebral de um 

Saurópode no meio da arriba da praia de Porto Dinheiro (Figura 72). As escavações foram 

Figura 70: Primeira fotografia do Museu da Lourinhã 

Figura 71: Escavação do "crocodilo da pedreira", 1983. 
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ocorrendo em 1987, 1988 e 1992, já apoiadas por especialistas externos dirigidos por Galopim 

de Carvalho e Pedro Dantas. Este saurópode revelou ser o primeiro holótipo do ML, um 

Dinheirosaurus lourinhanensis (Bonaparte & Mateus, 1999), mais tarde renomeado como 

Supersaurus lourinhanensis (Mannion et al., 2012).  

 

 

Em 1992 dá-se a que viria a ser a descoberta mais importante para a vida do ML e que 

iria mudar a vila da Lourinhã. Isabel Mateus e a sua filha, Marta Mateus, com 3 anos de idade, 

descobrem cascas de um ninho de dinossauro na costa norte da praia de Paimogo. Horácio 

Mateus, que se encontrava a poucos metros, confirma o achado (Figura 74). Este, contudo, só 

viria a público em 1997 como um ninho de ovos, mais tarde atribuído ao terópode 

Lourinhanosaurus antunesi. À altura apresentam-se como o ninho com os mais antigos ossos 

de embrião da Europa e dos mais antigos do mundo. A escavação (Figura 75) começa a ser 

supervisionada cientificamente por membros afetos ao MUHNAC, passando posteriormente a 

ter acompanhamento científico de Miguel Telles Antunes, professor da Universidade Nova de 

Lisboa, e Philippe Taquet, na altura diretor do Museu Nacional de História Natural de Paris 

(MNHN). A importância desta descoberta do ninho de dinossauros atravessa fronteiras e a 

notícia (Figura 76) é abertura do noticiário da CNN, sendo igualmente considerada pela revista 

Discover. como uma das 100 descobertas científicas mundiais mais importantes de 1997 

(Discover, 1998). O casal Isabel e Horácio Mateus são considerados a figura do ano pela revista 

Expresso (Figura 73). 

Figura 72: Escavação do saurópode de Porto Dinheiro, 1992. 
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Em 2003, num número da revista Cais79 

dedicado aos dinossauros da Lourinhã, o então 

presidente da Câmara, José Manuel Custódio, 

referindo-se ao património paleontológico da 

região, usa a expressão "Lourinhã Capital dos 

Dinossauros" (Custódio, 2003). Este título é 

registado oficialmente em 2004 na União 

Europeia, e passa a ser o epíteto da vila. 

Com este protagonismo o estatuto e 

importância do Museu altera-se, aumentando a 

sua capacidade de negociação. A CML vê o ML 

como uma entidade que pode conduzir ao 

reconhecimento internacional, podendo ter 

impacto turístico e económico.  

 

 

 

Figura 74: Horácio, Isabel e Marta Mateus no local do ninho, 1997. 

  

 
79 A revista Cais é uma publicação de caráter social, de apoio à comunidade sem abrigo, com uma tiragem 

mensal dedicada a um tema diferente por número. 

Figura 73: Capa da Revista do semanário Expresso (nº 

1313 de 27/Dez/1997). 
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Figura 75: Escavação de Paimogo. Horácio Mateus, Cristina, Vasco Ribeiro, Isabel Mateus. 

 

 

 
Figura 76: Parte da equipa na véspera da conferênca de imprensa, 1997.  

Vasco Ribeiro, Horácio Mateus, Philipe Taquet, Octávio, Isabel e Simão Mateus. 
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Apesar do relevo que a exposição de paleontologia sempre teve no ML, esta preenchia 

apenas um pouco menos de um terço da área expositiva. A maioria da área era dedicada à 

etnografia e uma área mais pequena à arqueologia (Mateus, S., 2010). Desde 2004 que a área 

de paleontologia ocupava uma sala de 86 m2, com uma claraboia central e um varandim interior 

permitindo um pé direito central com cerca de 7 metros e acrescentando mais 78 m2.  

Os objetivos iniciais da exposição foram os de expor o material fóssil descoberto desde 

os anos de 1980 pela equipa do ML e salientar a investigação científica que se conseguia 

produzir, nomeadamente através da exibição dos holótipos. Por motivos práticos e 

arquitectónicos, os fósseis mais pesados, de herbívoros, ficavam no piso térreo, e os fósseis de 

carnívoros ficavam no varandim interior do piso superior, assim como os fósseis de 

contextualização faunística e ambiental, como os invertebrados ou a paleobotânica. 

Em 2007, a exposição de paleontologia do ML montou duas réplicas de esqueletos 

articulados80 de holótipos portugueses, nomeadamente o Miragaia lonngicollum e o 

Lourinhanosaurus antunesi. Estas réplicas tinham estreado no ano anterior na The Gigantic 

Dinosaur Expo 2006, em Makuhari Messe no Japão, e já tinham sido produzidas com o 

propósito de ocuparem um lugar de destaque no ML, que assim passou a ser a única exposição 

em Portugal com réplicas de esqueletos de dinossauros autóctones. 

Mas o aumento do número de peças, o acrescento de esqueletos articulados e a 

necessidade de atualização da exposição com o expectável aumento de visitantes, não eram 

acompanhados pelo aumento do espaço, cujas paredes continuavam a confinar a exposição. A 

necessidade de uma área nobre onde se pudessem expor mais condignamente estes fósseis era 

um projeto que urgia ser executado. 

 

VI.2 – Os Antecessores do Parque dos Dinossauros da Lourinhã 

O que hoje se conhece como o Parque dos Dinossauros da Lourinhã (PDL), inaugurado 

a 9 de fevereiro de 2018, é muito diferente da ideia inicial, mas é a concretização de um sonho 

com 20 anos de existência. Em 1997, aquando de um primeiro projeto para um parque, era 

dificil de imaginar o que se veio a realizar em 2017. O plano inicial teve várias alterações e 

sucederam-se diversos conceitos diferentes para o parque. Antes de descrevermos a construção 

 
80 Esqueletos articulados: compreende-se por “articulados” quando num esqueleto cujos ossos estão em 

conexão natural entre eles, ou seja, na mesma posição que em vida ou praticamente na mesma quando 

estamos em contexto de escavação. 
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e o discurso expositivo que alberga o património paleontológico de exceção do ML, 

sumarizamos numa perspetiva histórica os diversos projetos para o parque, depois abordaremos 

a sua constituição atual e, por fim, apresentaremos e discutiremos a sua exposição de 

paleontologia. 

A ideia de um parque museológico, que incluía dinossauros e que culmina com o Parque 

dos Dinossauros da Lourinhã, vem de 1997, com a projeção da Lourinhã através da divulgação 

da descoberta do ninho de Paimogo. Naturalmente, o projeto inicial estava longe do conceito 

que é hoje o PDL, mas a ideia da construção de um novo espaço museológico, com área 

descoberta ligada ao Jurássico, e condigno do acervo descoberto na Lourinhã, capaz de 

transmitir o conhecimento e entusiasmo local pale paleontologia, estava lá. 

 

VI.2.1 – Parque do Saber e do Lazer – 1997/2001 

O primeiro projeto que existiu para um parque museológico que incluía dinossauros na 

Lourinhã foi da autoria de Isabel Mateus, que o começa a esboçar em 1997, aquando de uma 

visita ao Jardin des plantes do MNHN, em Paris. Em 1999, com a ajuda de outros elementos 

do ML, o projeto passa a escrito e denomina-se “Parque do Saber e do Lazer”. 

Nesta primeira ideia ainda estão incluídas todas as coleções do ML, como as de 

arqueologia e etnografia e domina o conceito de museu vivo, com artesões a trabalharem nos 

diversos ofícios representados na exposição. 

No documento original Isabel Mateus (1999)81 refere «Ao longo do muro do Parque, 

eram construídas diversas casas e alpendres, com a reconstituição da eira, da adega e das 

oficinas do ferreiro, ferrador, correeiro, carpinteiro, torneiro… A reconstituição destas casas 

regionais incluía núcleos museológicos de modo a albergar as diversas colecções de 

etnografia do Museu». Incluia-se ainda «a arqueologia com a reconstituição de uma gruta do 

Paleolítico e a tholos de Paimogo (…) e, claro, dava-se destaque à paleontologia pois é aí que 

reside a nossa mais-valia.» 

 
81 Parque do Saber e do Lazer. Documento pessoal de apresentação pública. MATEUS, Isabel (1999). 
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Apesar dos diversos problemas de exequibilidade, este é o projeto que leva a CML a 

considerar um parque de dinossauros como uma realidade futura e o Museu a preparar-se para 

a sua construção. 

 

VI.2.2 – Quaternaire/Arqitec – 2001/2002  

Em março de 2001, a CML contrata a empresa de consultoria Quaternaire para realizar 

um estudo tendo em vista a implementação, concepção e programação do “Parque do Saber e 

do Lazer”. O estudo é liderado por Catarina Vaz Pinto. 

Em termos de discurso expositivo define-se a separação das coleções de arqueologia e 

etnografia da coleção de paleontologia, verificando-se que no próprio projeto de arquitetura já 

não se inclui a área  para as duas primeiras coleções.  

Em 2000, e por intermédio de Horácio Mateus, a CML contacta o arqueólogo e arquiteto 

Mário Varela Gomes que, através da empresa de arquitetos Arqitec, apresenta um projeto para 

o novo espaço museológico. Este projeto de arquitetura apresenta zonas de exposição, 

gabinetes e demais áreas necessárias ao regular funcionamento do projeto lourinhanense. A 

proposta de arquitetura recorre a dois elementos paleontológicos, fundindo a espiral de uma 

amonite numa caixa torácica de um dinossauro (Figura 77). O projeto arquitetónico obteve uma 

aprovação excepcional incluida no Plano Diretor Municipal. 

 

Figura 77: Projeção de plano interior da Arqitec. 
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Contudo, o ciclo eleitoral que se seguirá, em 2001, será o grande entrave ao 

prosseguimento do projeto.  Nas eleições autárquicas de 16 de dezembro de 2001 o Partido 

Socialista sofre uma derrota significativa e o governo de António Guterres demite-se, o que 

implica o mesmo caminho para o Ministro da Ciência e Tecnologia, Mariano Gago, que 

acompanhava o projeto museológico. Apesar da Câmara Municipal da Lourinhã se manter sob 

o mesmo partido e presidente de câmara, e do projeto do Parque do Saber e do Lazer não se 

encontrar sobre a alçada direta do governo central, indiretamente o projeto acaba por não 

resistir ao resultado eleitoral, uma vez que o novo governo deixa de o apoiar devido ao elevado 

grau de incerteza associado ao investimento e ao risco financeiro que representava.  

 

VI.2.3 – Audax – 2006/2007  

Em virtude das dificuldades levantadas pelo novo ciclo político, o projeto de um parque 

dos dinossauros passa por um período de estagnação. Em 2006, uma associada do GEAL Ana 

Isabel Branquinho, colaboradora da Audax, um "Centro de Empreendedorismo e Inovação", 

do ISCTE-IUL, que apoia a implementação e desenvolvimento de novos projetos, propõe uma 

parceria para tentar arrancar com um novo modelo de espaço museológico temático. 

Economicamaente, este novo modelo encontraria apoio para o investimento através do recurso 

a business-angels, i.e., uma rede de investidores que apadrinhassem a projeto, recebendo a 

Audax uma percentagem sobre os lucros.  

O novo projeto é intitulado “Mundo Jurássico“ e a ideia é albergar coleções 

paleontológicas, não necessariamente exclusivas da Lourinhã e do ML, mas tendo na Lourinhã 

o principal polo paleontológico, com natural predominância do acervo local. 

Neste novo projeto do Mundo Jurássico, a exclusividade de exposição da coleção de 

paleontologia é assumida desde o início, havendo a separação do ML em dois polos, um mais 

dedicado à história da Lourinhã, enquanto comunidade local, e outro dedicado aos dinossauros 

com o qual se pretendia também gerar aumento nas visitas à região.  

Comparando com o projeto arquitetónico anterior, o  “Mundo Jurássico“ pretende uma 

construção mais funcional e de custos mais exequíveis, tanto no desenho arquitetónico como 

no tempo de execução, preterindo uma arquitetura de autor, com um design muito sofisticado. 

Fala-se de um edifício de fácil construção, equiparável a pavilhões industriais ou de superfícies 

comerciais sem, no entanto, se avançar com um novo projeto de arquitetura. Mais tarde, em 



214 Simão Mateus O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO 

2017, foi esta a opção funcional que acabou por ser tomada aquando da construção dos edifícios 

do PDL. 

A 24 de março de 2007, nas eleições para os corpos gerentes do GEAL, ganha uma lista 

surpresa, que se apresenta no próprio dia, dando-se uma alteração política significativa no ML, 

tanto nas parcerias, como na linha de investigação, havendo afastamentos compulsivos de 

anteriores colaboradores. Em consequência, o processo com a Audax foi anulado e volta-se à 

estaca zero quanto ao projeto de um novo museu. Passado um ano, em 2008, os corpos sociais 

do GEAL são destituídos e uma nova Direção recomeça à procura por novas parcerias. 

 

VI.2.4 – Parque dos Dinossauros da Lourinhã – 2011/2013 

Em 2011, surge o primeiro projeto do Parque dos Dinossauros da Lourinhã através dos 

atuais promotores do PDL. Neste projeto existe um maior relevo à parte exterior do Parque 

com uma concepção semelhante ao que existe em Münchehagen, junto a Hannover, Alemanha: 

o Dinosaurier-Park Münchehagen, (DPM) da Dinosaurier Park International (DPI).  

Em termos de promotores, a ideia de base seria a criação de uma fundação tripartida 

composta pela CML, pelo GEAL-ML e pela Dinosaurier Park International, que em Portugal 

seria representada por uma sociedade unipessoal denominada – Parque dos Dinossauros da 

Lourinhã, Unipessoal Lda. (PDL), filial do grupo DPI – Dinosaurier- Park International 

GmbhCo.KG, com a sede em Münchehagen na Alemanha. A forma de financiamento 

assentaria em investimento dos parceiros institucionais, como a CML, e em investidores 

portugueses e alemães. Porém, a dificuldade em obter o financiamento, leva o PDL a fasear as 

etapas de construção por módulos, concretizáveis em tranches de investimento mais modestos 

e que permitissem um crescimento sustentável, mas ainda assim o projeto tem dificuldade em 

arrancar. 

O conceito espacial do PDL é o de um edifício único (Figura 78), de 1200 m2, central e 

nuclear, com uma área para bilheteira, loja, estabelecimento de restauração, escritórios de 

administração e área de exposição, laboratórios e zona de atividades, A área expositiva ficaria 

a cargo do ML. Partindo deste edifício saíam cinco percursos pedonais, entre os 400 e os 800 

metros cada, dedicados respetivamente ao Paleozóico, Triásico, Jurássico, Cretácico e 

Cenozóico. Ao longo destes percursos existiriam modelos à escala dos animais que viveram no 

referido período cronológico. 
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Figura 78: Projeto do piso térreo do PDL (modificado de comunicação pessoal do PDL). 

 

Por curiosidade, a arquitetura proposta tinha como inspiração as formas de ovos de 

dinossauros (Figura 79), fósseis que destacaram a Lourinhã na paleontologia. 

 
Figura 79: Projeto PDL (modificado de comunicação pessoal do PDL). 

 

Contudo, este projeto, assim como estava, acabou por ter um desfecho muito próximo 

dos anteriores. Em 2011, Portugal entra numa das crises económicas mais severas da sua 

democracia, com um pedido de resgate financeiro e entrada da “troika” em cena. A 

disponibilidade financeira da CML é esgotada e os investimentos nacionais vão cessando por 

todo o lado. Porém, até às eleições autárquicas de setembro de 2013, a autarquia assume a 
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construção do Parque. Na véspera das eleições autárquicas ainda é anunciado no jornal regional 

da Lourinhã, o Alvorada, que as obras haviam começado “protocolarmente”, mas na segunda 

feira logo após as eleições o projeto, tal como estava, cai por terra. Teria de se esperar mais 

quatro anos, e um novo ciclo eleitoral, para que o projeto que concretizou o PDL viesse a 

chegar a bom porto. 

 

 

VI.3 – O atual projeto do Parque dos Dinossauros da Lourinhã 

Passadas as eleições de 2013 e dadas as novas vicissitudes que se anunciavam, a 

Dinosaurier- Park International pondera desistir do PDL. A DPI tenta insistir com a CML para 

obtenção dos fundos necessários à boa execução do projeto, mas o panorama económico 

nacional não deixa espaço de manobras à autarquia. A parceira internacional ainda considera a 

hipótese de avançar com a totalidade do investimento, mas isso acarreteria contrapartidas em 

termos de gestão e agendamento do projeto. 

Em 2016 o PDL concorre unilateralmente com um projeto cofinanciado pelo POCI 

(Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização), pelo Portugal 2020 e pela 

União Europeia, conseguindo o financiamento necessário à realização do Parque. 

"O Parque dos Dinossauros da Lourinhã conta com o apoio do COMPETE 2020 no 

âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva, envolvendo um investimento elegível 

FEDER de 3,5 milhões de euros o que resultou num incentivo FEDER de 2,1 milhões euros"82 

Este novo projeto difere do de 2011/2013 pela alteração de forças entre as três entidades: 

PDL, CML, e GEAL-ML.  A fundação tripartida a que se propunham anteriormente foi 

formada com diferentes moldes e o investimento financeiro, assim como a gestão passou 

inteiramente para a sociedade unipessoal PDL. A CML investe somente com o terreno e 

acessibilidades e o GEAL-ML com o acervo e o discurso expositivo. 

O conceito do PDL, de 2013, de um edifício único, central e nuclear, com todos os 

serviços de onde saem os percursos pedonais, mantém-se, mas a arquitetura é simplificada. 

 
82 Acedido a 07/03/2018 <http://www.poci-compete2020.pt/pesquisa/detalhe/Proj18529-Dinoparque> 
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Também o número de percursos é reduzido para quatro, sendo retirado, numa primeira fase, o 

Cenozóico, a Era pós dinossauros. 

 

VI.3.1 – A exposição de fósseis 

Como já previsto no projeto anterior, na concretização do PDL, em 2017/2018, o discurso 

expositivo e a montagem da zona expositiva ficou sob a responsabilidade do ML nos termos 

definidos pelo protocolo de cooperação entre as três entidades: PDL, GEAL-ML e CML. O 

ML coloca à disposição do Parque o acervo paleontológico para a área de exposição, cabendo 

ao GEAL organizar a exposição sob a sua orientação técnica, incluindo a determinação dos 

conteúdos museológicos, dos discurso expositivo e do percurso expositivo, em articulação com 

o diretor científicodo PDL (PDL et al., 2016) 83. 

No caso dos fósseis do ML, os espécimes eleitos para os holofotes da exposição já 

estavam pré-selecionados, pela exposição onde se encontravam antes, no seio do próprio ML. 

Os fósseis que constituíam os holótipos eram transferidos para a exposição no PDL e, outros 

fósseis menos mediáticos eram equacionados, caso a caso, dependendo do discurso expositivo 

proposto. Foi precisamente a proposta de um discurso expositivo e a sua aplicação que a equipa 

do GEAL teve de organizar84.  

Em novembro de 2016, o ML reuniu uma equipa constituída por Ana Luz, responsável 

da direção do ML pelas exposições, Alexandre Audigane, coordenador do ML, Bruno Pereira, 

paleontólogo, Octávio Mateus, professor da FCT-UNL e principal investigador do ML, e 

Simão Mateus, museólogo e paleontólogo do ML, na altura a desempenhar funções de gestor 

da coleção de paleontologia do MHNC-UP. Mais tarde foi também convidado a entrar na 

equipa Miguel Moreno Azanza, paleontólogo e investigador da FCT-UNL com experiência em 

montagens de exposição de paleontologia. Da equipa formada surgem duas propostas 

expositivas: uma que sugeria a replicação do discurso expositivo que já vinha do Pavilhão da 

 
83 Aquando da assinatura do protocolo, a 21 de setembro de 2016, a posição de diretor científico do PDL ainda 

não estava atribuída. Esta posição é hoje detida  

84 A descrição do novo discurso expositivo aqui apresentada refere-se unicamente à área da exposição de fósseis 

no PDL, que é apenas uma parte do Parque, tanto em termos de área como em termos de investimento. Não 

inclui, portanto, o discurso expositivo dos modelos de animais ao longo dos trilhos, livros-guias do Parque 

ou de outras zonas externas à exposição dos fósseis. A exposição em si é do ML, tanto na propriedade dos 

fósseis como na responsabilidade da sua execução, apesar da manutenção da exposição ser da 

responsabilidade do PDL. Esta exposição situa-se no interior do edifício principal do Parque. Por isso 

referimo-nos amiúde a esta exposição como sendo "do ML no PDL". 
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Paleontologia no ML, e outra que sugeria a reformulação do discurso expositivo em módulos 

que recriavam ambientes cénicos. Em comum, as duas propostas tinham como tema principal 

o Jurássico Superior da Lourinhã, nomeadamente os seus dinossauros, e o património 

paleontológico de excepção da Lourinhã e do ML. Acaba por ser a última proposta que obteve 

a concordância da maioria e a aprovação da direção do GEAL-ML. A proposta deste novo 

discurso expositivo é encabeçada pelo autor que tenta aproximar-se do público alvo do parque, 

o qual é mais infantil do que aquele que visitava o ML. 

Para a elaboração do novo conceito expositivo partiu-se da questão que muitos dos 

visitantes se colocavam à saída do ML: Porquê na Lourinhã? O que tem a Lourinhã de especial? 

Existem diversas condições para a fossilização e descoberta do respetivo fóssil. Para a 

fossilização por mineralização, que é aquela que ocorre com os dinossauros, ele tem de morrer, 

após a sua morte não pode ser comido, pelo menos totalmente, o corpo tem de ser rapidamente 

enterrado e, em ausência de oxigénio. Acresce a estes fatores que o corpo não se pode degradar, 

como acontece à larga maioria dos corpos que são enterrados. Durante milhões de anos, os 

ossos ficam protegidos pelos estratos que lhes estão superiores, uma série de reações físico-

químicas sucedem-se e os tecidos orgânicos são substituídos por minerais inorgânicos. Durante 

estes milhões de anos podem acontecer uma série de processos geológicos que levam à 

destruição do fóssil: as camadas podem ser substituídas por outros sedimentos que as erodem 

e desgastam, o que era terra pode passar a ser fundo oceânico, podem surgir rochas ígneas que 

os destruam. Mas mesmo que nada disso ocorra, dos fósseis que ficam “escondidos” nos 

estratos sedimentares “para sempre”, nem todos chegam ao conhecimento da Humanidade. 

Para conhecermos os fósseis os sedimentos têm então de aflorar, ou serem escavados, como no 

caso de minas, e não serem destruídos. Atualmente, muitas zonas fossilíferas foram destruídas 

pela construção urbanística ou exploração mineira. Não sendo destruídos, os fósseis ainda têm 

de ser descobertos por alguém que os reconheça enquanto restos de seres vivos. Todas estas 

condições têm de ser cumpridas para se dar a fossilização e a sua descoberta num dado 

território. Todas estas condições existiram e mantiveram-se nos terrenos do Jurássico Superior 

da Lourinhã. A reunião destas condições é o que torna a zona da Lourinhã especial. 

E regressemos agora à primeira pergunta: Porquê na Lourinhã?  

Há uma primeira condição que precisa de ocorrer antes de todas as outras já elencadas 

para que a fossilização ocorra. A primeira condição para um dinossauro, ou outro animal, 

fossilizar num dado território, é que ele tem de ter existido nesse mesmo território. A existência 
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de um animal num território depende da capacidade deste para suportar o ecossistema no qual 

o animal está inserido e, o que é agora a Lourinhã, tinha-o. 

No fim do Jurássico, o território que hoje conhecemos como a Europa era constituído por 

um arquipélago, no qual a atual Península Ibérica correspondia a uma ilha. Da mesma maneira, 

a zona oeste de Portugal tinha uma configuração geomorfológica diferente (Figura 80). A zona 

da Lourinhã estava encaixada num vale de sedimentação, que recebia as águas que 

alimentavam os deltas dos rios ricos em água doce, que por isso, suportavam um crescimento 

florístico que, por sua vez, permitia a alimentação de uma variedade de herbívoros, de pequeno 

e grande porte, os quais, por sua vez, seriam presas dos carnívoros.  

 

Figura 80: Bacia Lusitânica, reconstituição da zona da Lourinhã no final do Jurássico. Desenho S. Mateus. 

 

Querendo-se então destacar o ecossistema Jurássico, foi com base na variedade da 

paisagem, dos animais, das cadeias alimentares e das suas relações bióticas – como a simbiose 

e o comensalismo – que se procurou construir o discurso expositivo da nova exposição do ML 

no PDL. 

Propôs-se a criação de áreas baseada em cenários e paisagens diferentes, como dioramas 

paleontológicos – só que os animais taxidermizados eram substituídos por fossilizados – os 

quais forneceriam fundamentação para os modelos dos percursos na parte exterior do Parque.  
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Os dinossauros, como principal foco de atração do ML e do PDL, são os maiores atores 

dos meios ambientes então existentes e agora recriados na Lourinhã. É para ver este património 

paleontológico que o público se desloca à vila, mas o conhecimento que os seus fósseis nos 

podem fornecer, apesar de valioso e significativo, é ainda assim limitado para uma 

compreensão mais completa do ecossistema envolvente. Para podermos estudar a origem 

geológica da região de uma forma mais vasta temos de recorrer a outros fósseis e campos da 

paleontologia que, não deixando de ser interessantes, não conseguem a popularidade que os 

grandes répteis mesozoicos possuem. Assim, para além do destaque que se aceitou conceder 

aos dinossauros e que eles naturalmente merecem ter, pretendeu-se que a exposição de outros 

fósseis os fossem acompanhando, ao lado, ou próximo, como apontamentos consubstanciando 

o conhecimento de determinado dinossauro. Exemplificando, um dinossauro herbívoro cujo 

texto de parede incide sobre o seu regime alimentar, teria próximo do seu fóssil um outro fóssil 

de plantas com um pequeno texto explicativo. Por outras palavras, pretendeu-se transmitir que 

para compreender um fóssil merecedor de destaque como património paleontológico de 

excepção, é também preciso conhecer o património paleontológico geral que suporta a elevação 

do primeiro. 

Esta ideia distanciou-se da previamente existente no ML, que detinha um discurso 

expositivo muito mais virado para o público escolar e seus programas curricuares de ciências 

naturais, e com uma perspetiva muito próxima da pedagogia académica. Os sétimos e décimos 

anos, cujos programas escolares abordam as matérias ligadas à geologia e paleontologia, e 

cujos conceitos estão frescos na memória dos estudantes, eram focados na exposição com 

textos de parede com uma estrutura de "compêndio": título do conceito, definição e 

desenvolvimento (Figura 81). 
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Figura 81: Antigos cartazes da exposição de paleontologia no ML. 

 

Recorde-se que para o ML as visitas guiadas de estudantes dos sétimos e décimos anos 

de escolaridade são a garantia de sobrevivência económica durante o inverno e que este 

discurso voltado para as ciências naturais e suas definições é atrativo para os docentes das 

matérias visadas. 

Não querendo retirar profundidade científica à exposição no PDL, foi objetivo do novo 

discurso expositivo passar as definições científicas para um plano menos impactante, 

considerando que, para o público alvo do PDL, mais vasto, mais novo e pela sua idade menos 

escolarizado, aqueles conceitos seriam vagos e/ou ausentes. 

No seguinte fluxograma esquematizamos a hierarquia da informação usada no ML (à 

esquerda) e a proposta para o PDL (à direita) (Figura 82). 
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Figura 82: Fluxogramas da sequência de informação nos textos de parede sobre um determinado  fóssil. 

 

Ou seja, se na anterior exposição do ML as conclusões eram taxativas e garantidas no 

título, na nova exposição pretendeu-se chegar a uma comunicação mais dialogante: “Como é 

que nós sabemos isto? Sabemos isto porque…” sugerindo a apresentação dos fósseis como 

provas das conclusões alcançadas e não como demonstrações das mesmas. 

De seguida apresentamos questões práticas com que nos debatemos para a montagem da 

exposição de paleontologia e as soluções preconizadas. 

Prioridades 

O património paleontológico do ML vai além dos dinossauros da Lourinhã. A larga 

maioria dos fósseis são, de facto, do Jurássico Superior da Lourinhã, mas o ML possui fósseis 

de dinossauros de outros Períodos, como o terópode Baryonyx do Cabo Espichel, ou fósseis de 

outros vertebrados sem serem répteis mesozoicos, como holótipos de cetáceos apanhados ao 

largo da costa, como o género extinto de baleias de bico, o Globicetus do Miocénico (Bianucci 

et al., 2013), elementos igualmente pertencentes ao património paleontológico, mas não 

correspondentes ao “tema forte” da Lourinhã.  

Fóssil 

Exemplificação 
Ex: Lourinhanosaurus 

Generalização 
Ex: Predadores, dentes 

Definição 
Ex: Carnívoros, bípedes 

Conceito 
Ex: Terópodes 

Fóssil 

Dinossauro 
Ex: Lourinhanosaurus 

Descrição 
Ex: Ambiente, espécies 

Cenário 
Ex: Zona de nidificação 

Conclusão 
Ex: Terópodes 

 

Conceitos 
Ex: Predadores, bípedes 
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Por forma a que o projeto não se disperse e possa manter-se focado no essencial, 

prevendo as habituais faltas de tempo, espaço e orçamento, priorizou-se o esforço expositivo 

da seguinte forma: 1º: o Jurássico Superior proveniente da Lourinhã; 2º: outros fósseis da 

Formação da Lourinhã (além região) e também do Jurássico Superior; 3º: outros fósseis do 

Museu da Lourinhã, ainda que não do Jurássico Superior; e, 4º: outros fósseis trabalhados pelo 

museu da Lourinhã, que não da Lourinhã nem do Jurássico Superior. 

 

Público alvo 

Como já referido, o público alvo desta nova exposição desviou-se daquele para quem a 

exposição anterior estava construída, os estudantes do ensino secundário, para se focar num 

público mais semelhante ao dos fins de semana e férias, que também já visitavam o ML. Este 

público deixa de ser constituído por jovens adolescentes, dos 12 aos 17 anos, relativamente 

bem informados dos processos científicos relacionados com a paleontologia, pelo menos 

aqueles que os estudaram, e passa a ser constituído maioritariamente por público de crianças 

de idade do ensino primário e pré-primário, até aos 10 anos, acompanhados pelos seus tutores, 

com um poder económico maior que o dos adolescentes.  

Regra geral, estas crianças possuem um fascínio pelos dinossauros, idealizam o museu 

com múmias e esqueletos de dinossauros (Chagas et al., 2010 in Dias, 2015), animais que estão 

naturalmente dentro do imaginário delas e são usados para captar a sua atenção (Dias, 2015), 

mas, apesar dos adultos caracterizarem as suas crianças frequentemente com a expressão 

"sabem tudo sobre dinossauros", estas crianças conhecem, na maioria das vezes os nomes de 

meia dúzia de répteis mesozoicos e não tem presente conceitos como Eras e Épocas geológicas, 

processos de fossilização, tectónica de placas, ou sistemática evolutiva, conceitos já presentes 

nos adolescentes descritos anteriormente. O gosto das crianças pelos dinossauros desenvolve-

se sobretudo dos 5 aos 9 anos de idade, mas podendo começar mais cedo, a partir dos 3 anos, 

com clara predominância do sexo masculino. Regra geral este interesse intenso e extremo 85 

dissipa-se uns anos após a sua manifestação (Chi & Koeske, 1983, DeLoache et al., 2007, 

Alexander et al., 2008). 

O reconhecimento de que existe de um público alvo no planeamento de uma exposição, 

seja ela de uma qualquer instituição, do ML ou do PDL, teve de ser trabalhado dentro da equipa 

 
85 Extremely intense interests (EIIs), no original 
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que estava a projetar a nova exposição e com a própria direção do ML, que entendia que, por 

não existir limite de idade para as entradas, não haveria público alvo. Foi a comparação com 

as entradas na Eurodisney, abertas a todas as idades, mas com o público alvo definido, que a 

existência desta característica foi apreendida.  

A demonstração estatística de que a percentagem de adultos, em idade de serem pais, dos 

20 ao 50, que vêm sozinhos, sem ser a acompanhar crianças, é residual, também ajudou à 

percepção de qual era o público alvo. As crianças são os motores dos jovens casais que visitam 

o PDL e a larga maioria das exposições com dinossauros. 

A intenção de construir uma exposição leve, sem ser simplista, para um público mais 

infantil foi uma das preocupações do discurso expositivo proposto, tendo consciência de que 

para este público a noção de património é praticamente inexistente. 

 

Os módulos 

Para a exposição no PDL foram planeados módulos que concretizavam a exibição de um 

conceito num cenário ou cena. Alguns eram módulos introdutórios, sem envolverem fósseis, 

mas antes representações físicas de realidades mais abstratas, como a distribuição continental 

no Jurássico. 

O discurso expositivo foi dividido em duas partes, uma primeira de contextualização 

geológica da Lourinhã, mais científico, e uma segunda parte dedicada às paisagens, compostas 

por cinco módulos correspondentes a cinco cenários possíveis na Lourinhã. Há que ressalvar 

que o discurso expositivo não obriga a um percurso predefinido e que, dada a natureza 

arquitetónica da área, é possível entrar para a exposição por três portas e três lados diferentes. 

Assim, na descrição dos módulos, a ordem pelo qual estão apresentados está relacionada com 

uma proposta de lógica académica, mas não necessariamente a que se terá, ou conseguirá, 

seguir no PDL. 

 

Os módulos de contextualização 

A primeira parte está dividida em cinco módulos, onde se propõe a contextualização 

geológica da Lourinhã, partindo de uma visão mais abrangente, do geral para o particular que, 

neste caso, é o regional.  
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M1 – Árvore Filogenética 

O primeiro módulo de contextualização foi pensado para se espalhar por toda a exposição 

através do piso. No chão estaria desenhada uma árvore filogenética, com os principais ramos 

dos dinossauros expostos e 

alguns outgrups de outros 

animais que seriam visíveis na 

exposição e se considerava 

relevante estarem na árvore. 

Cada ramo teria uma cor 

segundo um código a respeitar 

nas vitrines. Essa mesma árvore 

seria replicada numa parede de 

forma a ocupar toda a sua 

altura. Este módulo acabou por 

ter somente a concretização na 

parede (Figura 83), pois a possível mobilidade dos restantes módulos punha em causa a eficácia 

do desenho da árvore no chão, caso a exposição se vá alterando, como já aconteceu em 2019. 

M2 – Hemiglobos terrestres 

O segundo módulo foi pensado 

como iniciando a contextuaização 

geológica com a demonstração da deriva 

dos continentes. A Terra nem sempre foi o 

que hoje é: já teve um único continente; 

nem sempre permitiu a colonização por 

terra; o que é hoje sub tropical, no 

hemisfério norte, já foi equatorial e sub 

tropical do hemisfério Sul. O módulo 

incluiria cinco hemiglobos terrestres que corresponderiam aos cinco percursos exteriores, Eras 

ou Períodos, com visualização da distribuição dos continentes à altura. As cinco meias esferas, 

teriam cerca de 80 cm de diâmetro, que se podiam montar numa parede (Figura 84). Este 

mesmo tema ia ser replicado na zona exterior do parque, pelo que foi abandonada a sua 

Figura 84: Módulo 2, hemiglobos terrestres. 

Figura 83: Modelo 1 - Árvore Filogenética. 
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execução no interior por se considerar uma duplicação desnecessária de gastos em termos de 

dinheiro e de espaço.  

 

 

M3 – Globo terrestre no Jurássico 

Outro módulo, vindo na sequência do que foi 

anteriormente descrito, corresponde a um globo terrestre 

representando a terra no final do Jurássico Superior, há 150 

milhões de anos. Este seria um globo completo, de dimensão 

superior aos anteriores e faria o destaque ao arranjo dos 

territórios que deram origem à Europa e à Península Ibérica.  

Este globo teria cerca de 1 metro de diâmetro e ficaria 

suspenso. podendo ser interactivo com recurso a uma manivela 

para fazer rodar o globo (Figura 85). 

Também este módulo acabou por não ser executado, 

optando-se por reservar mais o espaço expositivo interior para 

o património paleontológico e o exterior poder ter estes 

módulos. 

 

 

M4 – Vale encantado 

O módulo seguinte faria um “zoom” durante o Jurássico Superior e incidiria sobre a 

região da Lourinhã, mostrando a bacia de sedimentação da Bacia Lusitânica, que permitiu a 

fossilização dos dinossauros. O módulo baseia-se na ilustração já apresentada de Simão Mateus 

(Figura 80) realçando o contorno atual do litoral na antiga morfologia da Bacia Lusitânica. 

Desta forma, o público consegue entender, mais facilmente, que não foram só os grandes 

continentes que sofreram transformações, mas também que áreas mais circunscritas passaram 

Figura 85: Módulo 3, Globo terrestre 

no Jurássico. 
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por grandes alterações geológicas. Este 

módulo foi realizado e é atualmente muito 

apreciado pelos visitantes (Figura 86).  

 

 

 

 

 

M5 – Museu da Lourinhã 

Um último módulo contextual faria a ligação dos fósseis à Lourinhã atual e ao Museu da 

Lourinhã, à sua história e ao seu papel na investigação científica. Os fósseis só por si não 

chegam ao público se não forem descobertos e trabalhados. Mesmo que os dinossauros tenham 

existido na Lourinhã, se tenham fossilizado e agora os seus fósseis estejam a aflorar à 

superfície, sem o trabalho humano de prospecção, escavação, recolha, preparação, publicação 

e exposição, que é levada a cabo pelo Museu, não os poderiamos apreciar. Este módulo tentaria 

demonstrar precisamente o trabalho do ML, separando-o do PDL, mas salientando a vantagem 

da exposição no PDL. Seria também o lugar, por excelência para abordar conceitos como o de 

património paleontológico. A execução deste módulo e em particular, do seu texto, acabou por 

ser tomado pela direção do GEAL a qual se afastou bastante da ideia original. Ainda assim, 

fala dos animais que constituem holótipos do ML e que pela sua natureza científica, fazem 

intimamente parte do património paleontológico de excepção.  

  

Figura 86:  Concretização do módulo 4 
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Os módulos cenários 

Na segunda parte da proposta expositiva, os módulos são referentes aos cenários dos 

diferentes paleoambientes. Cada um parte de um texto conceptual, descritivo, algumas vezes 

apoiado por uma imagem gráfica. Esses textos têm também a intenção de servir de guia à 

explicação de visitantes invisuais. Por cada módulo são também sugeridos os conceitos 

científicos que se podem explorar, isto é, o que se pode inferir a partir dos fósseis abordados 

naquele cenário. 

Além disso era também proposto um jogo mecânico, tipo totem, que realçasse um dos 

conceitos abordados. Os jogos interativos com os visitantes estão muito na moda, procuram 

uma proximidade entre o indivíduo e o conceito que se quer explicar, e podem ser 

extremamente atrativos. Não obstante, baseiam-se frequentemente em tecnologia eletrónica, 

que requerem alimentação elétrica e exigem sistemas complexos, com programas de 

computador fechados em algoritmos que requerem assistência técnica especializada, regra 

geral exclusivamente da empresa que o concebeu. As conceções, alimentação, manutenção e 

atualizações destes jogos eletrónicos são dispendiosos, não sendo invulgar a entrada "Em 

Manutenção" ou "Fora de Serviço" ao fim de um curto espaço de tempo após a inauguração de 

uma exposição. Por sua vez os jogos mecânicos, que não carecem de uma motorização elétrica, 

não sendo tão complexos, e admitindo que possam não ser tão espetaculares, conseguem ser 

bastante mais económicos, requerendo uma manutenção mais baixa e conseguindo satisfazer 

igualmente os visitantes. Infelizmente os jogos interativos nunca chegaram a ser concretizados 

mas, por coerência com o que foi desenhado inicialmente, os jogos acabam por ser aqui 

referidos. 

 

M6 – Módulo "Paimogo" 

O primeiro módulo cenário refere-se à postura de Paimogo e propõe a coexistência dos 

animais associados à descoberta do ninho e de um saurópode descoberto a poucas dezenas de 

metros, mas noutro contexto de escavação. Paimogo é a segunda praia mais a norte do concelho 

da Lourinhã, onde se encontra o Forte de Paimogo. O denominado texto conceptual diz: 

«Um Lourinhanosaurus vigia o ninho com os seus ovos, junto existem ovos de crocodilo, 

mas os crocodilos em si já não se veêm. Um pequeno mamífero fareja próximo, enquanto que 

ao longe passa o saurópode Zby.» 
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Os fósseis associados a este cenário são o holótipo do dinossauro terópode 

Lourinhanosaurus antunesi, o ninho de Paimogo que lhe é atribuído, o holótipo do mamífero 

Kuehneodon hahni (Antunes, 1998), o ovo de crocodilo oótipo Krokolithes dinophilus, fósseis 

de crocodilomorfo do Casal da Pedreira, e o holótipo de dinossauro saurópode Zby atlanticus 

(Mateus, O., et al., 2014) (Figura 87). Apesar de o membro do Zby e o ninho atribuído ao 

Lourinhanosaurus terem sido descobertos a poucas dezenas de metros de distância um do 

outro, a mesma proveniência geográfica dos fósseis não indica a coexistência destes animais, 

visto que a camada nem sequer é a mesma. Podem ter morrido no mesmo local mas com séculos 

de intervalo. Contudo, ambos os dinossauros pertencem ao Jurássico Superior e é plausível que 

membros destas espécies se tivessem cruzado. Neste caso a museografia adopta uma atitude 

semelhante à construção de um guião de um documentário de vida selvagem sobre dinossauros: 

com tanto final do cretácico, escolhem sempre o dia da queda do meteorito para filmar! Será 

que os fósseis que deram fundamento aos dinossauros dos documentários pertenciam a um 

animal que viveu no mesmo dia da queda do meteorito? Altamente improvável, pois os seus 

corpos teriam sido pulverizados, a acreditar na distância a que estariam do meteorito, mas o 

documentário diz que sim, a bem da fluidez da narrativa. Neste caso do discurso expositivo do 

PDL tomou-se a mesma liberdade de guião para se abranger a diversidade dos atores da cena 

representada. 

 

Figura 87: Módulo 6, Lourinhanosaurus antunesi e Zby atlanticus. 

 

Os conceitos científicos propostos são: 1) ninhos de dinossauros, nomeadamente como 

se distinguem ovos pelas cascas, e a estrutura microscópica distintiva de uma casca; 2) relações 
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biológica interespecíficas, como a simbiose, o parasitismo ou o comensalismo, relação que está 

associada ao ninho, nomeadamente entre os dinossauros progenitores e os crocodilos; 3) a 

existência de mamíferos no fim do Jurássico e a sua diversidade; 4) o uso de gastrólitos por 

parte dos dinossauros terópodes, e os restos alimentares no meio deles, nomeadamente os 

gastrólitos associados ao Lourinhanosaurus e as garras da sua última refeição; e, 5) as 

adaptações locomotoras dos membros de saurópodes, com a exemplificação do braço do Zby. 

Para o totem-jogo propôs-se um jogo para explorar a relação entre a forma de um ovo e 

a sua deslocação numa superfície. O jogo pretende simular um pequeno labirinto que deve ser 

percorrido por três esferas, neste caso ovos, semelhantes aos jogos que se encontram nas 

tampas dos tubos de fazer bolas de sabão. No tabuleiro circular, um labirinto leva a três 

cavidades ninhos correspondentes a cada tipologia de ovo: tartaruga, crocodilo e dinossauro. 

O ovo de tartaruga, esférico, é mais fácil de controlar, mas mais fácil de rolar para fora e longe 

do ninho, algo que as tartarugas não têm de se preocupar, visto que enterram os seus ovos na 

areia. O ovo de crocodilo, já mais alongado, progride bem numa direção e consegue afastar-se 

do ninho somente num sentido, mas algo com que os crocodilos também não têm de se 

preocupar visto que estes enterram os seus ovos em montes de folhas em decomposição. Mas 

os dinossauros terópodes foram autores dos ovos ovoides, que giram de uma forma que os faz 

voltar ao mesmo sítio, nunca se afastando muito do ninho. Uma característica interessante para 

a progenitora que, já com cuidados parentais, não se afastaria muito do ninho e reporia 

facilmente o ovo fugitivo de novo no meio da ninhada. Esta é uma propriedade dos ovos que 

ainda hoje se mantém nos animais que descendem dos dinossauros: as aves. 
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M7 – Módulo "A Queda do Supersaurus" 

Este módulo refere-se à primeira 

escavação feita pelo ML, nas arribas de Porto 

Dinheiro, e outros achados nas costas de 

Atalaia e Ribamar onde foram encontrados 

uma série de dinossauros, inclusivamente 

algumas das primeiras descobertas de 

dinossauros de Portugal (Lapparent & 

Zbyszewski, 1957). É inspirada numa imagem 

do paleoartista Davide Bonadonna (Figura 88) 

com dois Allosaurus a atacar Diplodocos, um 

saurópode bastante próximo do 

Dinheirosaurus, agora Supersaurus 

(Bonaparte & Mateus, 1999, Mannion, et 

al.,2012) 

 

O texto conceptual deste módulo diz: «Um Supersaurus morreu e agora, à sua volta, 

Allosaurus aproveitam a sua carcaça. Têm de ser rápidos antes que chegue o Torvosaurus. 

Outro saurópode, talvez um Zby, passa próximo. Sabe que não será atacado enquanto houver 

carne do Supersaurus para comer. Mas choveu há pouco tempo e a lama está marcada por 

todo o tipo de pegadas». 

Os fósseis escolhidos para este cenário são o holótipo do saurópode Supersaurus 

lourinhanensis e o holótipo do terópode Allosaurus europaeus. Sendo este um crânio parcial, 

próximo do Allosaurus fragilis, o crânio de A. fragillis complementa-o. A existência de A. 

fragilis em Portugal é reconhecida para a zona de Pombal (Malafaia et al., 2007, 2009). 

Figura 88: Diplodocideo e Allosaurus, ilustração feita por 

Davide Bonadonna. 
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No módulo existem três tipologias de 

pegadas icnofósseis diferentes: uma de 

saurópodes conivente com Supersaurus (Figura 

89), uma de terópode conivente com o tamanho 

de Allosaurus, e pegadas de répteis voadores, 

afim do pterossauro Rhamphorhynchus. Os 

Rhamphorhynchus são répteis voadores do 

Jurássico Superior a que se atribuem alguns 

dentes encontrados na zona da Lourinhã, mas 

ainda não publicados. Piscívoros, deveriam ser 

animais com uma boa distribuição territorial para 

as zonas deltaicas e marinhas da Bacia 

Lusitânica. Na Lourinhã foi descoberta uma 

jazida com pegadas fósseis correspondentes à 

anatomia deste tipo de animais. Desta jazida 

resultou a extração de várias placas com pegadas que permitem a sua exibição em diferentes 

módulos. Os Rhamphorhynchus podem assim ser utilizados como elemento condutor entre as 

diferentes paisagens, transportando o visitante de cena em cena, como se voando num destes 

répteis em busca de oportunidades nas diferentes ações. 

Outro dos dinossauros descoberto na área da Lourinhã onde decorre a cena foi o 

Lourinhasaurus alenquerensis, descoberto pela primeira vez em Alenquer e depois na 

Lourinhã e renomeado de Apatosaurus alenquerensis para Lourinhasaurus alenquerensis 

(Lapparent. & Zbyszewski, 1957, Dantas et al., 1998). Os originais destes fósseis encontram-

se no Museu Geológico, em Lisboa, mas o ML possui a réplica de um fémur que também entra 

na exposição. 

Os conceitos científicos propostos para este módulo foram: 1) o dilema que o gigantismo 

apresenta para os saurópodes, desde a área de alimentação ao "sobreaquecimento" metabólico 

(Sander et al., 2010); 2) com os dois Allosaurus, abordava-se a questão da especiação 

alopátrica, causada pela separação de uma população genética em duas por barreira geográfica, 

associado à distanciação do continente norte americano do continente europeu (Pérez-Moreno 

et al., 1999). Este tema foi também o centro da exposição no MUHNAC, "Allosaurus: um 

dinossáurio, dois continentes?". A existência do mesmo género em dois continentes, mas 

separados por diferentes espécies, coloca-se, entre outros, com o Supersaurus (Mateus, 2006, 

Figura 89: Módulo 7, Pegada saurópode 
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Mateus et al., 2006, Malafaia et al., 2010, Mannion, et al.,2012); 3) para as diferentes pegadas 

propôs-se desenvolver o estudo subjacente a estes icnofósseis, nomeadamente os tipos de 

moldagem natural (pegadas concavas e convexas), a relação entre a anatomia distal dos 

membros e as pegadas provocadas, as informações comportamentais inferidas por trilhos, como 

por exemplo manadas com diversas espécies e animais de diferentes idades, lesões individuais, 

etc.; 4) para o caso do Rhamphorhynchus propôs-se ainda abordar a anatomia da sua asa e o 

desenvolvimento do quarto dedo dos pterossauros; e 5) comparando com as asas das aves e dos 

morcegos falar-se dos processos homólogos e análogos.  

Para o totem-jogo imaginou-se num jogo de relação forma/casa. Um tabuleiro com 

recortes de pegadas e as respetivas pegadas que podem ser encaixadas nesse tabuleiro. A pega 

para a pegada é o próprio animal que a detinha. A "casa" dessa pegada pode conter informação 

extra, como o nome da tipologia da pegada, ou um exemplo de animal que a poderia fazer. 

Mais difícil, mas possivelmente mais didático, a pega da pegada pode ser uma réplica do 

esqueleto da pata, demonstrando a relação entre os ossos e a forma de pegada. 

 

 

M8 – Módulo "A Caça ao Miragaia" 

Na Lourinhã existe uma série de dinossauros mais dispersos, alguns não descobertos em 

contexto de arriba, como é o caso do Miragaia longicollum. O texto conceptual que se pensou 

para esta cena é baseado na ilustração de Davide Bonadonna (Figura 90), que já se encontrava 

na exposição no ML e que reúne uma série de fauna existente na Lourinhã:  

«Um Miragaia jaz aos pés de um Torvosaurus junto a um curso de água. Um pequeno 

crocodilo aproxima-se da carcaça, e os Rhamphorhynchus sobrevoam a cena.»  
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Figura 90: Torvosaurus e Miragaia por Davide Bonadonna 

 

 

Os fósseis que dão dinamismo à cena são o holótipo do terópode Torvosaurus gurneyi 

assim como a réplica do seu crânio (Mateus & Antunes, 2000, Hendrickx & Mateus, 2014). 

Central na cena e também na exposição, fica a réplica do esqueleto do Miragaia longicollum e 

a seus pés os fósseis do seu holótipo (Figura 91). O Miragaia longicollum é um dinossauro da 

família dos estegossauros, com um alongamento do pescoço (Mateus et al., 2009). O ninho 

atribuído a Torvosaurus tem também um papel de destaque. 

As pegadas de pterossauro, algum tipo de Rhamphorhynchus, continuam a aparecer nesta 

cena, como elemento de ligação e transporte entre as diversas histórias, como já referido 

anteriormente.  
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Figura 91: Módulo 8, Torvosaurus gurneyi e Miragaia longicollum. 

 

Apesar de não existirem restos ósseos articulados de crocodilos no acervo do ML, 

sabemos por pequenos dentes encontrados que existiriam espécies próximos dos crocodilos de 

pequenas dimensões na zona da Lourinhã (Schwarz, 2002, Schwarz & Fechner, 2004) e para o 

Jurássico Superior Português (Schwarz & Salisbury, 2005). 

Mais uma vez, para esta cena os conceitos científicos a abordar rondam as características 

dos atores. 1) No caso do Torvosaurus explora-se a substituição dentária dos terópodes e 2) os 

seus ninhos; 3) com o Miragaia as possíveis funções das placas e espinhos, tanto as hipóteses 

de termorregulação, como para defesa e exibições sexuais; 4) ainda para o Miragaia, o 

alongamento do pescoço como possível resposta adaptativa à vegetação arbustiva alta; 5) 

através da imagem do crocodilo aborda-se o oportunismo necrófago como alternativa à 

predação ativa; 6) e ainda a diversidade e o tamanho adulto de crocodilos de pequeno porte no 

fim do Jurássico; 7) e, mais uma vez, as pegadas de animais tipo Rhamphorhynchus. 

Para esta cena, o totem-jogo aborda a relação entre a forma dos dentes e a sua função, 

nomeadamente perfurar, rasgar, arrancar, moer, podendo compará-los com objetos de uso 

quotidiano de forma semelhante, como um espeto, faca, ancinho ou almofariz. 
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M9 – Módulo "O Delta Jurássico" 

O delta, e os seus cursos de água, alimentam a vida… e a morte! Perpetua-se a vida 

através da fossilização na morte. 

O texto conceptual consiste na história: «Um Ceratosaurus persegue um pequeno 

Draconyx pela praia do delta. Uma tartaruga está a aquecer-se ao sol segura de que a sua 

carapaça a protegerá. Os Rhamphorhynchus continuam omnipresentes, é a vantagem de voar. 

Junto às cavalinhas que crescem nas zonas húmidas, estão as libelinhas. Nas camadas de baixo 

vê-se um esqueleto enterrado: o processo de fossilização começou!» 

Os atores fósseis que são representados nesta 

cena são o terópode carnívoro Ceratosaurus sp., 

sendo os fósseis deste género de dinossauro 

compostos por diversos ossos avulsos de diversos 

espécimes. Porém, a réplica do crânio de um 

Ceratosaurus nasicornis dá uma ideia melhor deste 

animal (Figura 92). O Draconyx loureiroi é um 

holótipo de um dinossauro herbívoro ornitópode, 

constituído maioritariamente por ossos dos membros 

posteriores e algumas vértebras (Mateus & Antunes, 

2001). Fósseis de tartarugas levam o visitante a um 

ambiente deltaico, com a presença de água e 

apresentam um dos restos fósseis de tetrápodes mais 

comuns de se encontrarem na Lourinhã e outras 

localidades com Jurássico Superior (Garcia et al., 

2008, Garcia & Ortega, 2011, Gasner, 2000).  

Dois atores introduzidos pertencem a grupos conhecidos desde o Carbonífero, os insetos 

libélulas, ou libelinhas, e as plantas cavalinhas. Não existem sedimentos do Carbonífero, com 

mais de 300 milhões de anos, na Lourinhã, somente do Jurássico Superior. Tão pouco existem 

fósseis destes grupos nos sedimentos da Lourinhã, mas a sua presença pode ser deduzida. Tanto 

as libelinhas como as cavalinhas existem atualmente na Lourinhã sendo habitantes de zonas 

húmidas e deltaicas. A vantagem da sua presença é a introdução da temática da paleobotânica 

e da paleontologia de invertebrados. 

Figura 92: Módulo 9, Ceratosaurus 
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Os Rhamphorhynchus, através das pegadas coniventes com a sua anatomia, são mais uma 

vez fósseis passíveis de estarem presentes. 

Os conceitos científicos que se xploram são relacionados com: 1) a fossilização e as suas 

etapas, com uma imagem de um esqueleto enterrado no início do processo de mineralização; 

2) com o Ceratosaurus, um dinossauro com uma crista central nasal, aborda-se o dimorfismo 

sexual, com a possível variação cromática da crista, completamente especulativa; 3) o 

Draconyx é dos poucos herbívoros bípedes e não tem um sistema de defesa corporal evidente 

como outros herbívoros, nomeadamente o gigantismo, como nos saurópodes, espinhos e 

placas, como nos estegossauros, ou armaduras e maças, como nos ankylossauros. O conceito 

que o Draconyx pode explorar relaciona-se com processo de defesa não anatómicos, mas 

comportamentais com: se és pequeno, ou te defendes bem, ou corres depressa. Com os grupos 

dos insetos libelinhas introduzem-se os conceitos 4) dos invertebrados artrópodes, e 5) a 

primeira conquista do voo; e com as plantas cavalinhas 6) a paleobotânica e os fósseis de fácie 

ou de ambiente. 

 

M10 – Módulo "O Mar Jurássico" 

O último módulo é a cena que segue o curso de água terminando no mar. A cena é agora 

uma coluna de mar onde se visualizam animais marinhos de diversos grupos. 

No texto conceptual lê-se «Numa coluna de água, junto ao fundo do mar, uma paisagem 

marinha calma, repleta de invertebrados. Vê-se o resto de uma tartaruga marinha e dentes de 

Machimosaurus.» 

Os fósseis de tetrápodes associados a este cenário foram os Machimosauros, uma espécie 

de “crocodilos” marinhos de grandes proporções, e as tartarugas marinhas, prováveis presas 

dos primeiros. Nos invertebrados aparecem as amonites, cefalópodes marinhos de concha 

planiespiralada, que o público escolar acima do sétimo ano conhece como exemplares de 

excelência de fósseis de idade, fósseis de equinodermes, animais do grupo das estrelas do mar 

e dos ouriços, típicos de águas salgadas, bivalves e braquiópodes, animais de duas conchas mas 

provenientes de clados distintos, gastrópodes, como os búzios ou os caracóis,  

Com o Machimosauros e as tartarugas marinhas um dos conceitos científicos propostos 

são as adaptações para o regresso à vida aquática. Da mesma forma que por parte dos 

vertebrados existiram diversas conquistas do voo, vejam-se os casos mais conhecidos dos 
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pterossauros, aves e morcegos, formas completamente distintas, só para mencionar alguns, a 

reconquista do meio marinho por parte de vertebrados terrestres também se repetiu diversas 

vezes durante a evolução, como com os exemplos dos plesiossauros, ictiossauros, crocodilos 

marinhos, grupos hoje extintos, ou os golfinhos, baleias e manatins. Regressando aos animais 

visados como as tartarugas marinhas, ovíparas, existe a questão da dependência de terra para 

os ovos reptilianos, ou da possível, mas não demonstrada, viviparidade dos Machimosaurus, 

dispensando-os do regresso a ambiente terrestre para a deposição de ovos, como aconteceu nos 

ictiossauros.  

Com os fósseis de invertebrados marinhos os conceitos de fósseis de idade e fósseis de 

ambiente são os preferidos. As amonites e trilobites são os exemplos clássicos usados em 

contexto de aula para os referidos fósseis de idade e fósseis de ambiente. As amonites jurássicas 

são comuns em Portugal e na Lourinhã, como as Perisphinctes, já as trilobites extinguiram-se 

no limite Pérmico-Triásico, sendo exclusivas do Paleozoico, antes do aparecimento dos 

dinossauros e da formação das camadas da Lourinhã. A sua presença na exposição é 

eminentemente didática e exemplificativa e devendo ter uma salvaguarda à extemporaniedade 

destes fósseis.  

Para o totem-jogo propõe-se um jogo de relação entre a pressão do ar, da água e 

flutuabilidade. Sendo o Nautilus não só o clado mais próximo das amonites, como também o 

nome do submarino do Capitão Nemo, que se baseava no sistema de câmaras de ar para 

flutuação, imaginou-se um jogo baseado em conceitos usados em submarinos e amonites. Uma 

garrafa maleável com água e conchas de plástico transparentes, com formas de amonites, ou 

náutilos, e ar no interior. Aumentando ou diminuindo a pressão da garrafa, por compressão 

manual, as diversas amonites de plástico afundam ou emergem. 

 

O mobiliário expositivo 

Uma das características dos acervos paleontológicos que incluem dinossauros é que 

frequentemente envolvem objetos de grandes dimensões, não estandardizados, com pesos que 

podem ultrapassar as toneladas, mas extremamente frágeis ao toque e às vibrações, assim como 

podem ter fósseis extremamente importantes com poucos milímetros. Como em qualquer 

exposição, o correto conhecimento das dimensões e volumetria dos espécimes a expor é 

essencial para a planificação do mobiliário expositivo. 
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Um dos pressupostos da montagem da exposição no PDL foi a possibilidade de ter uma 

execução num prazo muito apertado, cerca de um ano. Sem conhecimento à partida das 

dimensões das peças, nem capacidade para fazer o reconhecimento de algumas delas, 

considerou-se que a conceção de um mobiliário expositivo robusto e modelar seria a melhor 

forma de contornar a questão do tempo e das dimensões. O mobiliário modelar permite também 

o rearranjo espacial da exposição, e confere uma liberdade dinâmica que permite a 

incorporação de novas peças e novo mobiliário mais tarde. Além das vantagens referidas ,para 

uma exposição por cenários este género de mobiliário também se adequa. 

Dado o edifício do Parque ser numa construção de aspeto industrial, mas situado no meio 

de um pinhal, optou-se pela utilização de madeira com acabamento incolor fazendo a ligação 

à zona externa do parque. Por outro lado, a madeira dá uma sensação de conforto em ambientes 

mais frios como o de “white box”. Previram-se alturas e distância de roda-pés de forma a 

poderem ser utilizados porta paletes, e alturas de exposições para crianças (Figura 93, Figura 

94 e Figura 95) . 

 

 

Figura 93: Expositor para ninhos, desenho Simão Mateus. 
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Figura 94: Projeção dos expositores 1 e 9, com previsão de alturas médias de público infantil. 
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Figura 95: Estudo de mobiliário expositivo em maquetagem. 
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VI.4 – Resultado expositivo e impacto do PDL 

As comparações entre as descrições dos projetos expositivos e as concretizações dos 

mesmos raramente são concordantes no fim da execução das exposições. Sub-orçamentações, 

extensões de prazos, visões de novos membros de equipas, saídas ou substituições de 

especialistas de determinadas áreas, estes e outros motivos levam a que a distância entre o que 

se planeia e o que se concretiza possa ser significativa. Para a abertura do PDL a 9 de fevereiro 

de 2018 conseguiu-se realizar parte substancial do projeto expositivo, deixando para mais tarde 

ajustamentos e adições à exposição, sendo que alguns já foram realizados em 2019. Em termos 

conclusivos é possível afirmar que o património paleontológico de exceção do ML foi exposto 

num novo espaço e a mediatização dos dinossauros portugueses teve um alcance que há muito 

não se via.  

Na exposição, realçando os fósseis que são espécies tipo, criou-se um carimbo que 

salientasse este PPP de exceção, com a indicação “Holótipo – Espécie Única de Portugal” 

(Figura 96).  

 

 

  

Figura 96: Legenda do braço do Miragaia longicollum com o carimbo de "Holótipo". 
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Uma campanha que a mediatização do Parque trouxe de consequência positiva para o 

património paleontológico foi a parceria entre o PDL e o Pingo Doce. A partir de 13 de março 

de 2018 e durante seis semanas o Pingo Doce lança uma promoção de 108 cartas colecionáveis 

com o respetivo album a 0,99 euros (Figura 97). Na compra de cada album 0,20€ revertiam 

para o “Património Paleontológico Português”. A campanha arrecadou 93.304,00 € que foram 

entregues ao PDL para sua gestão. No final de 2018 é lançado um concurso para projetos sobre 

o património paleontológico português pelos quais a verba é repartida e a 31 de janeiro de 2019 

as primeiras tranches são atribuídas aos três projetos melhor classificados. 

 

Ao longo do primeiro ano de abertura o PDL alcançou um sucesso expressivo, tendo 

ultrapassado as expectativas de entradas para o primeiro ano ao fim de seis meses e atingido 

quase os 350 mil visitantes no primeiro ano, meio milhão ao fim de um ano e meio.  

A 23 de junho a agência Lusa anunciava que o PDL tinha atraído um valor de 

investimento turístico de mais de 14 milhões de euros para a zona da Lourinhã tendo já recebido 

cerca de 150 mil visitantes. Em 2011, o Plano Estratégico da Lourinhã tinha identificado a falta 

de capacidade de alojamento no concelho e a mesma notícia da Lusa noticiava novos 

Figura 97: Caderneta Super Animais 3 Dinossauros 
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empreendimentos hoteleiros a serem requalificados ou construídos de raiz (Lusa, 2018 a, 

comunicação pessoal). 

A 8 de novembro de 2018 outra notícia da agência Lusa anunciava que o Dino Parque 

dinamizava a restauração. Já com 338 mil visitantes em nove meses de atividade, diversos 

restaurantes relatavam um maior fluxo de visitantes, com um aumento de contratações e 

aumento de horas de abertura. Também a taxa de ocupação hoteleira registava um aumento 

(Lusa, 2018 b, comunicação pessoal). 

A mesma notícia dava conta duma diminuição no número de entradas no Museu da 

Lourinhã. Numa citação da dirigente do GEAL-ML esta faz a avaliação dos anos de 2016 e 

2018.  

«Comparando fevereiro a outubro de 2016 e de 2018, registou-se uma quebra 

de 25% de visitantes, mas houve um aumento das visitas escolares» (Lusa, 2018 b, 

comunicação pessoal). 

Em 2017, a atividade “Dinossauros saem à rua” constitui uma primeira apresentação de 

alguns dos modelos do PDL. Dispostos pelas ruas da Lourinhã, desde à sua chegada, em março, 

até ao final do evento propriamente dito, em agosto, acaba por atrair milhares de visitantes, e 

tornar o ano de 2017 o melhor ano em entradas no ML. 
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CONCLUSÕES 

Esta tese em Estudos do Património abordou as especificidades de um património, que é 

o património paleontológico e, logo desde o início surgiram uma série de questões. Para lhes 

respondermos tivemos de compreender o objeto que constitui o património paleontológico: o 

fóssil.  

Os fósseis são um bem natural, cuja origem é completamente independente do ser 

humano, ou seja, em cuja formação não participa qualquer intencionalidade antropológica. O 

fóssil é uma representação de um organismo que viveu há milhares ou milhões de anos, 

organismo esse que já não existe, se extinguiu. Mas o fóssil não é o organismo em si, é a 

representação parcial deste. Os organismos que fossilizaram sendo, regra geral, organismos 

que viveram muito antes dos seres humanos, são organismos naturais, não domestiados, que, 

de alguma forma, escaparam ao processo natural de degradação e fossilizaram. O processo de 

fossilização, com todas as influências diagenéticas e tafonómicas, realizado durando milhares 

ou milhões de anos, antes da existência dos seres humanos, são também processos naturais. 

Até aqui, até ao fossil ficar exposto no terreno e até ser recolhido, o fóssil não absorveu 

influências culturais, sendo um bem natural. Com isto em mente, quando um paleontólogo faz 

observação sobre um fóssil, ele trabalha completamente sobre um paradigma positivista, 

tentando demarcar-se de qualquer intervenção humana. Mas a partir da deteção do fóssil no 

solo começam-se a exercer sobre ele processos de índole cultural. O fóssil é reconhecido 

enquanto tal, isto é, como uma representação parcial de um organismo; são recolhidos sobre 

ele dados; é escavado com ferramentas e adesivos resultantes de uma determinada cultura e de 

um determinado tempo; é transportado e preparado em laboratório, com ferramentas, mais uma 

vez, resultantes de uma determinada cultura e de um determinado período temporal. O fóssil é 

desenhado, fotografado, digitalizado, estudado e interpretado no contexto de uma determinada 

cultura e suas bases técnico-científicas. Esse fóssil, sendo relevante, pode ser exposto, 

publicado e ter a sua imagem comercializada, além do próprio fóssil em si. É no fim deste 

processo que podemos compreender os fósseis como património cultural, pois já não são 

unicamente a representação de um organismo, mas são o resultado do olhar humano sobre os 
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vestígios desse organismo. Nesta tese, tal processo é ilustrado pelo caso de estudo dois, a 

exposição de fósseis do Museu da Lourinhã no Parque dos Dinossauros da Lourinhã. 

Esclarecida a questão da natureza do fóssil, podemos começar a responder às questões 

de partida com que tinhamos iniciado a tese, sendo a que encabeçava a lista: Qual é a definição 

de património paleontológico? Questão à qual respondemos propondo a seguinte definição para 

património paleontológico: 

O património paleontológico é o conjunto de bens ligados à paleontologia que 

possuem reconhecido valor científico, histórico, cultural, turístico, etc, para 

determinada região ou país.  

Podem-se considerar como elementos primários do património paleontológico, 

os fósseis, elementos naturais que constituem vestígios e indícios da evolução da 

vida no planeta e, como elementos secundários do património paleontológico, o 

conjunto de bens associados à pesquisa científica paleontológica, como os objetos 

utilizados em prospeção, escavações, laboratório, preparação, incluindo notas de 

campo, ilustrações, amostras e todos os demais itens que tenham servido para a 

construção do conhecimento científico.  

Pode também considerar-se património paleontológico locais onde os fósseis 

possuem características próprias que nos permitem conhecer acontecimentos 

particulares da história geológica do nosso planeta, como trilhos de icnofósseis, 

mortandades em massa, extinções, limites estratigráficos, preservações 

excepcionais, entre outros. 

O património paleontológico de excepção é o conjunto de bens que, pela sua 

natureza e raridade, se destacam possuindo um valor científico excepcional, muitas 

vezes únicos, como fósseis descritores de espécies (fósseis tipo), preservações raras 

ou fósseis com um grau de completude inigualável. 

Compreende-se como património paleontológico português os fósseis 

descobertos no território português – composto pelo continente, ilhas e águas 

territoriais – independentemente de quem detenha a posse e/ou propriedade dos 

fósseis e independentemente de estes se encontrarem ou não presentes em Portugal. 

A segunda questão, que vinha logo de seguida, prendia-se com o facto de saber se esse 

património paleontológico, além de património natural, poderia ser entendido como património 
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cultural? Esta questão acabou por ser respondida no decorrer do processo de análise sobre o 

que era o fóssil. Sim, a partir da deteção e escavação do fóssil no solo, este começa a incorporar 

fatores “humanos”, o que na atual visão sobre o conceito de património implica também a 

seleção e atribuição de valores necessariamente culturais.  

A questão do fóssil ser património natural ou património cultural, pode parecer inócua, 

mas tem consequências na legislação, o que nos leva à terceira pergunta: a legislação que visa 

proteger o património cultural, protege eficazmente o património paleontológico? Como já 

demonstrado, a partir da remoção do fóssil do solo, em que se começam a aplicar técnicas de 

extração sobre o fóssil, este incorpora fatores antropológicos e pode ser considerado um 

elemento cultural, mas só a partir daí. Quando estamos a identificar um fóssil no terreno, que 

se descobriu no meio de uma obra, por exemplo, este ainda se apresenta como um objeto 

natural, fora do âmbito do património cultural, e assim é reconhecido pelos paleontólogos.  

Na atual redação da lei, esta não compreende o fóssil como elemento natural e “força-o” 

a ser cultural, expressão de valores, crenças, culturas, ligado a civilizações, ainda que de 

passados distantes. O fóssil ao não ser nada disto, fica excluído pela própria lei que é suposto 

protege-lo. Isto faz com que, de uma forma prática, a lei deixe de ter aplicação, tornando-se 

inútil e carecendo urgentemente de correção. Importava que a lei, que é feita para regular 

questões humanas, reconhecesse que nem tudo é cultural, que nem tudo foi gerado por uma 

comunidade e que nem tudo está relacionado com o ser humano. Um certo distanciamento 

salutar de uma visão excessivamente antropocêntrica e uma melhor distinção entre arqueologia 

e paleontologia, acrescentando a expressão “e paleontológico” onde só se lê “arqueológico”, 

nos casos em que faça sentido, bem entendido, resolveria boa parte da ineficácia das atuais leis 

portuguesas. Percebemos que este problema é semelhante ao encontrado na legislação 

espanhola, mas já se encontra resolvido na legislação brasileira, graça a uma melhor 

compreensão e definição do que é o fóssil. 

Resumindo, a importância da definição de património paleontológico e a relevância da 

distinção entre o fóssil como organismo natural e objeto culturalizado, sendo focos de atenção 

desta tese, são também centrais para uma mais eficaz aplicação da lei.  

Para além da definição do património paleontológico, outra parte importante do estudo 

deste património é conhecer as instituições de acesso público que o albergam, o que remete 

para as seguintes questões: onde está o património paleontológico e quem o detém? 
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Identificaram-se 31 instituições de acesso público com coleções de paleontologia. A 

nosso conhecimento, esta é a primeira vez que se realiza e consiste por isso uma abordagem 

original de uma coletânea da história das instituições com acervo paleontológico, focando-nos 

nas coleções de fósseis e na sua constituição. Estas instituições são diversas e plurais, cada uma 

com a sua história singular, mas fomos capazes de reconhecer duas tipologias de instituições: 

universitárias e afins e instituições de caráter regional. Durante a análise de cada uma das 

instituições, fez-se um resumo da sua história, focando-nos sobretudo na constituição da 

coleção paleontológica, salientando os momentos mais relevantes da sua formação e os seus 

principais coletores e outras figuras de destaque.  

A maior parte das instituições identificadas têm museus e/ou exposições de paleontologia 

à sua tutela. Nos museus universitários, a constituição e formação do acervo está intimamente 

ligada à função letiva, à recolha por parte dos seus docentes e investigadores, e a doações de 

antigos alunos. Já nos museus regionais o discurso expositivo encontra-se focado no estudo de 

uma dada área geográfica e na sua validação enquanto território distinto e com interesse socio-

político. O fóssil é aqui usado como testemunho da antiguidade de uma região, de um concelho, 

independentemente do conceito de concelho não existir durante o tempo de vida do organismo 

que fossilizou.  

Nas exposições de paleontologia, os discursos expositivos acabam por ser reflexos da 

história da instituição museal, de como cada fóssil foi sendo coletado, de como a coleção foi 

sendo organizada, da personalidade dos investigadores, do objetivo do museu e da dinâmica da 

instituição que tutela o museu ou coleção. Encontrámos museus praticamente ao abandono e 

outros em sólido crescimento, independentemente de serem museus universitários ou regionais. 

Também percebemos que nem todos os fósseis se encontram expostos em recinto fechado. 

Alguns ainda se encontram no local onde fossilizaram, constituindo geosítios de interesse 

paleontológico. Outros fósseis viajam por exposições temporárias, e percebemos que nos 

últimos anos se têm multiplicado exposições sobre a temática dos dinossauros, sem supervisão 

de uma instituição que investigue paleontologia, e cujo rigor científico deixa, portanto, muito 

a desejar.  

A questão que se seguia da lista de perguntas a que a tese se propunha a responder era: 

dentro do património paleontológico português existente nas instituições identificadas e qual é 

aquele que se destaca, que é excepcional?  
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Dos fósseis que constituem uma coleção, nem todos têm um caráter de excepcionalidade, 

tirando o facto de terem conseguido fossilizar. A larga maioria não possui uma beleza 

intrínseca, não traz uma informação relevante, nem é indicador de uma nova espécie para a 

ciência em geral ou para o conhecimento do paleoambiente.  

Nesta tese selecionou-se o valor científico como critério de excepcionalidade. A 

informação que um fóssil possui consigo, ou melhor, a informação que se consegue depreender 

de um fóssil, pode ser razoavelmente mensurável, através da sua ligação, ou não, a publicações 

científicas, ou de informações constantes da sua inventariação. Entre as informações mais 

facilmente mensuráveis estão as de um fóssil ser, ou não, um espécime tipo. Essa informação 

é constante nos artigos científicos e atesta a capacidade de investigação de uma instituição, seja 

ela um museu ou uma universidade, e a importância da sua pesquisa. Um espécime tipo é 

também um fóssil de referência mundial, ao qual deve ser possível voltar a fim de validar 

assunções de espécie atribuídas anteriormente, sejam elas confirmações ou objeções.  

Das 31 instituições abordadas nesta tese, treze possuiam fósseis que eram espécimes tipo. 

Destes foram apurados 400 que já tinham aparecido em publicações e eram considerados como 

identificando novas espécies para o conhecimento paleontológico. Muitas delas representam 

espécies únicas de Portugal.  

Para um paleontólogo de investigação, esta listagem de espécimes tipo é capaz de ser a 

principal mais valia desta tese. Por isso, na introdução, nos referimos a esta tarefa como sendo 

o nosso principal objetivo. Mais uma vez, a nosso conhecimento, esta é a primeira vez que se 

realiza uma compilação dos espécimes tipo da paleontologia portuguesa. 

A questão que se seguia era se averiguar se as instituições tinham consciência da 

existência destes elementos notáveis do património paleontológico português, os fósseis tipo, 

nas suas coleções. Face à importância de um fóssil tipo, seria expectável que a listagem de 

espécimes tipo que uma dada instituição possui fosse algo existente e fácil de consultar, a fim 

de, igualmente, os fósseis serem facilmente acessíveis, ou pelo menos, a sua localização na 

coleção e/ou exposição. Isto permitiria, em caso de emergência e salvaguarda, saber onde é que 

eles estão e poderem ser os primeiros a serem resgatados e/ou conferidos.  

Porém, e pelo trabalho realizado durante esta tese, verificamos que o conhecimento da 

totalidade, ou generalidade, dos espécimes tipos de uma coleção está longe de ser uma 

realidade na maioria das coleções paleontológicas portuguesas, independentemente da sua 

antiguidade, existência de exposição na instituição, ou tipologia de museus. 
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Da comparação entre as listas de espécimes tipo fornecidas pelas diferentes instituições 

e a pesquisa bibliografica realizada à procura de espécies fósseis portuguesas concluímos que 

nenhuma instituição conhecia integralmente as espécies tipo depositadas na sua coleção. As 

espécies tipo reconhecidas são maioritariamente de animais. Contudo, a inexistência de 

espécimes tipo de plantas fósseis, em alguns dos museus considerados, é algo altamente 

improvável, sendo, portanto, a sua diminuta representação preocupante, pois revela a falta de 

estudos e de especialistas nesta área em Portugal.  

Um conhecimento mais abrangente dos fósseis icónicos de Portugal, património 

paleontológico de exceção, é uma mais valia científica, que se pode também traduzir em termos 

turísticos e financeiros. Para isso é fundamental que a informação se encontre transposta para 

os sistemas, ou programas, de inventariação. E isto leva-nos às questões relacionadas com a 

gestão de coleção: Estão os fósseis inventariados? Estão marcados? Sabe-se em que prateleira 

ou vitrine estão? 

A resposta varia de instituição para instituição. Se há algumas instituições com um 

trabalho de inventariação exemplar, há outras cujo acervo paleontológico se encontra 

pobremente inventariado. Aqui temos de frisar a importância do trabalho concretizado e 

apresentado no primeiro caso de estudo, relativa à revisão da inventariação da coleção de 

paleontologia do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto.  

Os programas para a gestão de coleções naturais que os museus e instituições usam são 

diversos, como o Index Rerum, InNatura, o Access da Microsoft ou folhas de cálculo como o 

Excel da Microsoft. Estes programas podem estar mais ou menos adaptados para as coleções 

paleontológicas e o seu custo pode situar-se na casa dos milhares de euros, como pode aparecer 

“diluído” na compra do material informático e suas licenças. É porém a folha de cálculo Excel, 

da Microsoft, o programa que os curadores de paleontologia mais usam para a sua gestão de 

fósseis, sendo minoritárias as instituições que utilizam outro programa. Esta utilização vem 

facilitada pelo desenvolvimento das competências informáticas dos curadores, aquando dos 

períodos em que trabalham como investigadores, e também facilitada pelas características 

inerentes ao próprio programa. Mas o Excel não é um programa preparado para a gestão de 

coleções, é apenas uma folha de cálculo com fórmulas e funções que permite uma adaptação 

fácil e prática às necessidades mais regulares da organização dos fósseis. 

A procura de uma base de dados, de acesso livre, através da rede de internet tem-se 

intensificado por parte das instituições, que querem as suas páginas mais atrativas, úteis e com 
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novas funcionalidades. Uma folha de cálculo não é, claramente, um programa apropriado para 

alimentar de forma direta uma webpage. Algumas instituições usam outros programas para 

fazer a interface entre a base de dados de inventariação e os campos de pesquisa on-line.  

Independentemente do programa usado, a coleção de paleontologia vai buscar campos 

que são, classicamente, de outras coleções, como as de zoologia, botânica ou geologia, e dessas 

mesmas coleções vai dispensar outros campos que, para a realidade “fóssil” da coleção, não 

fazem sentido. Também, e já dentro dos campos usados pela paleontologia, a profundidade de 

detalhe neles contida deve ser considerada e adaptada de coleção para coleção, de museus para 

museu sem, no entanto, perder a coesão em termos de inventário. Isto é especialmente válido 

para campos de taxonomia. 

Como já referido, através da comparação das listas de espécimes tipo, concluímos que 

nenhuma instituição conhecia integralmente a listagem dos fósseis nos seus acervos. Muitos 

museus estão a fazer um trabalho paulatino, mas firme, na atualização e modernização das suas 

coleções de paleontologia, utilizando, inclusivamente, programas especializados para o efeito. 

Porém, a falta de técnicos da área, ou a indisponibilidade que estes tinham para se dedicar à 

inventariação, leva a que o inventário dos fósseis, à guarda de instituições de acesso público 

em Portugal, seja reduzido e logo, o real conhecimento do património paleontológico português 

seja deficiente.  

A segunda parte deste trabalho procurou centrar-se na aplicação dos conhecimentos 

específicos abordados nesta tese, através dos casos de estudo 1 e 2, respetivamente o trabalho 

de atualização do inventário da coleção de paleontologia do Museu de História Natural e da 

Ciência da Universidade do Porto, e a montagem da exposição de fósseis de dinossauros do 

Museu da Lourinhã no Parque dos Dinossauros da Lourinhã. 

No primeiro caso de estudo, o encerramento temporário do museu do Porto e o 

reacondicionamento dos seus fósseis, permitiram a revisão profunda da inventarição e a 

reavaliação do seu espólio. Esse trabalho veio confirmar o que já antes se tinha concluído sobre 

a importância da inventariação como uma das ferramentas cruciais para a gestão da coleção. E 

é tanto para conhecer onde se encontram fósseis de caráter excecional – como os fósseis tipo – 

quanto como um auxílio precioso à montagem de uma exposição de paleontologia. Só o correto 

conhecimento do inventário de uma instituição é que permite a seleção por excepcionalidade 

de um fóssil no meio de outros num acervo. Só isso permite o destaque de um fóssil e a sua 

“promoção” para a vitrine. 



252 Simão Mateus O PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO 

Neste caso de estudo 1, onde se trabalhou em profundidade a inventariação, reconhece-

se que a folha de cálculo Excel não é um programa de base de dados e gestão de coleções, mas 

foi a ferramente com que se trabalhou por ser um programa de fácil acessibilidade e a partir da 

qual se espera conseguir uma futura exportação sem grandes complicações para outros 

programas, já mais apropriados para o efeito. Além da anterior pesquisa por espécies e países, 

a atualização do inventário permitiu uma pesquisa por distritos e concelhos, por coleção e por 

grupos taxonómicos. A atual descrição mais pormenorizada dos espécimes permite a 

identificação mais eficiente caso haja desassociação entre o fóssil e o registo de inventário. 

Por fim, a última pergunta questionava como é que as exposições de paleontologia 

trabalham o património paleontológico de referência? O segundo caso de estudo, a análise da 

concretização do projeto de exposição dos dinossauros do Museu da Lourinhã (ML) no Parque 

dos Dinossauros da Lourinhã (PDL), vem ao encontro da questão. 

Os espécimes tipo do ML, fósseis que constituem o PPP de exceção deste Museu, 

passaram, quase na sua totalidade para a exposição no PDL, ficando no ML apenas o fóssil de 

mamaliforme, devido à sua dimensão diminuta, e os fósseis tipo que não pertenciam ao 

Jurássico Superior. Todos os outros são peças de paleontologia de vertebrados, dinossauros do 

Jurássico, que acarretam uma série de problemas e questões técnicas. A exposição do 

património paleontológico de grandes tetrápodes comporta um problema intrínseco: de facto 

eram animais grandes. O fóssil pode ter só um metro de comprimento, mas constituir duas 

vertebras de um saurópode de 20 metros. O fóssil pode ser de um ancestral mamífero muito 

raro, mas ser difícil de ver a olho nú devido ao seu tamanho milimétrico. O fóssil pode ser só 

uma pegada, mas esta pesar cerca de meia tonelada e testar os limites físicos de vitrines não 

pensadas especificamente para este tipo de objeto. No caso em análise, o mobiliário expositivo 

do PDL foi pensado num sistema modular, de fácil reorganização entre os diversos 

componentes, com um tamanho que pudesse albergar fósseis com alguma dimensão, tanto em 

volumetria como em peso. 

Para a montagem de uma exposição devemos de imediato colocar-nos duas perguntas: 

Que história queremos contar e, para quem a queremos contar? Entendermos o que queremos 

transmitir, como vai ser a nossa linha de pensamento, o desenrolar da história, é fundamental 

para não nos perdermos nos detalhes paralelos que, por muito interessantes que possam ser, 

podem tornar-se contraproducentes. Para quem estamos a expor os nossos fósseis, quem é o 

nosso público alvo, é outra ideia que precisamos ter esclarecida. Se as crianças são o motivo 
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dos adultos visitarem uma exposição de dinossauros, a quem temos de agradar? À criança para 

sair da experiência satisfeita e querer voltar? Haverá crianças que acham o museu muito 

aborrecido? E adultos que acham a exposição muito infantilizada? Os tutores acham o texto 

muito difícil, ou demasiado simplificado? Pretender conseguir tudo para todos é demagógico. 

A nível da informação, e assumido como foco um público infantil, o caso 2 ilustra a opção pelo 

retirar o caráter “enciclopédico” da informação, e dar um caráter casual, peripatético, onde ao 

longo de toda a exposição se podem retirar informações. Procurou-se que os textos pudessem 

ter uma informação simples e de fácil acesso, usando um léxico comum, que as crianças que 

estão a aprender a ler já consigam compreender e os adultos que as acompanham possam 

complementar. 

A demonstração de que determinado fóssil era um elemento do PPP de exceção, neste 

caso por relevância científica, foi feita através de um carimbo gráfico “Holótipo – Espécie 

Única de Portugal” na respetiva legenda (Figura 96). Este carimbo permite que os visistantes 

compreendam mais facilmente o caráter de excecionalidade da região da Lourinhã para as suas 

condições de fossilização e para a riqueza faunística, única no mundo.  

Além do cumprimento do objetivo de fornecer a aplicação de uma proposta museográfica 

de exposição de dinossauros no PDL, o caso de estudo 2 cumpriu um outro objetivo que foi a 

condensação da história do Museu da Lourinhã e da constituição da sua coleção, materializando 

a presente tese a mais recente e completa história daquela instituição. 

Para a preparação de exposições, muitas das informações sobre os fósseis estão descritas 

nos artigos científicos, onde se podem encontrar dados sobre a proveniência, autoria da 

descoberta, datas, informações paleobiológicas, entre outras. Não obstante, muitos artigos de 

paleontologia são deficitários em relação às possíveis informações museológicas. É frequente 

não apresentarem as informações de depósito das peças nem a relação dos números de 

inventário dos fósseis abordados nos artigos. A instituição que alberga os exemplares também 

é frequentemente omitida, ficando o leitor/investigador sem possibilidade de confrontação de 

informações. Felizmente esta tendência parece vir a alterar-se com o tempo, sendo que os 

artigos mais recentes já mencionam a instituição de depósito, fruto de políticas editoriais cada 

vez mais conscientes. 

Quase chegados ao fim, percebemos que esta tese abre portas para uma série de questões 

que devem ser trabalhadas no futuro. Tanto questões diretamente ligadas com o património 

paleontológico português, como questões ligadas com a museologia da paleontologia. Pela 
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ordem com que os temas foram abordados podemos enumerar. 1) Como é que as exposições 

de paleontologia, com todas as singularidades e generalidades do seu acervo, se podem 

aproximar do público portador de deficiência. Como é que podem abordar outras questões 

sociais? Ou seja, como se podem aproximar das problemáticas da Nova Museologia? 2) Como 

trabalhar a legislação a fim de encontrar uma formulação que leve à eficiente proteção do 

património paleontológico português? Queremos acreditar que esta pergunta deveria focar-se 

mais no “quando” do que “como”. As ferramentas existem, e a agenda política tem de surgir. 

3) A maioria das instituições com coleções e exposições de paleontologia não possuem técnicos 

especializados. Estes técnicos não têm de ser, necessariamente, paleontólogos, mas devem ter 

formação em gestão de coleções, paleontologia e museologia. Principalmente os museus 

universitários, alguns com coleções centenárias, devem repensar o investimento no pessoal dos 

seus museus. 4) Os programas informáticos de gestão de coleções e de inventário são 

dispendiosos e as licenças de utilização de alguns cobram por posto de trabalho e também por 

tipologia de coleção. Compreensivelmente, a fim de poupar nas licenças, tenta-se forçar a que 

a paleontologia entre nos parâmetros da geologia, ou mineralogia, relegando as características 

biológicas do fóssil. Mais raramente também se dá o oposto, tentando inventariar fósseis em 

coleções extantes da zoologia e botânica, não atendendo à idade geológica e estratigrafia do 

organismo. A arqueologia é outra categoria de inventário onde os fósseis vão parar. Para muitos 

museus de menor dimensão o investimento num bom programa de inventário é equivalente ao 

salário anual de dois funcionários que podem abrir o museu ao público. Deveria o Estado 

investir num programa de inventariação especializado, de acesso tendencialmente gratuito, que 

pudesse suprimir as falhas de alguns museus mais modestos? 5) Se um programa de inventário, 

que incluisse especialidade em paleontologia, fosse disponibilizado aos museus pertencentes à 

RPM, existiriam mais museus com coleções de paleontologia a aderirem à RPM? 6) Sem 

inventariação sistematizada, e normalizada, como se pode conhecer o património 

paleontológico português de exceção? 7) Quais as responsabilidades que se devem pedir, se se 

podem pedir, a quem detém espécimes tipo de espécies portuguesas?  

Estas são algumas das questões que decerto servirão de mote a trabalhos futuros. 

Acreditamos que o património paleontológico português deve ser reavaliado e o conhecimento 

sobre as suas coleções revitalizado. 
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Para finalizar, e resumindo, o objetivo geral de qualquer doutoramento é a demonstração 

da formação especializada de um investigador sobre uma determinada área do conhecimento. 

A área do conhecimento trabalhada esta tese foi o património paleontológico português e 

aspetos relacionados com a museologia dos seus fósseis.  

Nos primeiros capítulos pretendeu-se trabalhar os conceitos. Conceitos gerais de 

paleontologia e posteriormente o próprio conceito de património paleontológico, o que 

significa, o que representa para diferentes tipos de investigadores, e que implicações tem para 

a legislação portuguesa e sua interpretação. Para álem de trabalhar noções teóricas e proceder 

a levantamentos nunca antes tentados, trabalhou-se também o património em si através da 

consideração das suas exposições de paleontologia. Que coleções de acesso público exibem os 

seus fósseis, quem detém espécimes tipo e como os reconhecem foram respostas alcançadas. 

Depois destes estudos, destes levantamentos mais teóricos, trabalharam-se dois casos de 

estudo, distintos entre si. Durante dois anos procedeu-se ao trabalho de gestão de coleção 

paleontológica do Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto e, 

posteriormente, dedicou-se um ano à construção museográfica no Parque dos Dinossauros da 

Lourinhã, com o ano seguinte servindo à consolidação desta. No primeiro caso de estudo, no 

Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, demonstrou-se a capacidade 

de organizar uma coleção centenária, num museu atualmente sem exposição paleontológica, 

trabalhando as especificidades de um inventário de paleontologia. No segundo caso de estudo, 

no Parque dos Dinossauros da Lourinhã, trabalhou-se a realização de uma exposição de uma 

das coleções de maior destaque dos últimos 25 anos, desenvolvida de raiz para um novo 

conceito de parque em Portugal e que não existem muitos na Europa. 

Para o Museu da Lourinhã, fez-se um levantamento sobretudo histórico. Sendo uma 

instituição relativamente recente, comparado com alguns dos museus universitários já 

centenários, o Museu da Lourinhã possui quatro décadas desde a sua “fecundação” em 1979. 

Não sendo escritos, muitos dos acontecimentos e dos registos que fazem parte do crescimento 

de uma instituição perdem-se e, com eles a compreensão da sua história. Reuniu-se nesta tese 

a mais completa história deste museu de caráter local, com novos dados e imagens que 

documentam alguns dos seus pontos marcantes. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um apêndice da tese de doutoramento na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, em Estudos do Património, especialização em Museologia, que aborda 

o património paleontológico. Uma das questões da tese é quem detém e onde se encontra o 

património paleontológico, sendo os museus um dos destinos dos fósseis que se constituem 

esse mesmo património. A tese aborda instituições de acesso público com coleções de 

paleontologia, sendo, a maioria delas, museus. Por critérios da própria tese, limitou-se a 

apresentação a instituições portuguesas. Contudo, houve um levantamento paralelo de museus 

congéneres de Espanha e da Europa extra ibérica que apoiaram o estruturação das ideias 

apresentadas na tese. Por consideraramos poderem ser úteis, mas não essenciais, para o corpo 

do trabalho, apresentamos o levantamento realizado em apêndices. 

Neste apêndice serão revistos alguns dos museus europeus com exposições de 

paleontologia, nomeadamente de dinossauros, sendo a escolha destes museus mais localizada 

na Europa central (Figura 1). Alguns dos museus abordados são os grandes museus de história 

natural das capitais, como os de Paris, Berlin, Londres, Bruxelas. Alguns são famosos pela sua 

exposição de paleontologia e tem 

dinossauros icónicos, como o de 

Londres com o Dippy, que estava 

no átrio central, ou o de Bruxelas 

cujo próprio logótipo é um 

Iguanodon.  

Outros museus são menos 

conhecidos do grande público, 

mas tem exposições de 

dinossauros que, quer pelo 

enquadramento geológico onde 

estão inseridos, quer por algum 

motivo circunstancial ao próprio 

museu, como um coletor, foram 

relevantes para o estudo e 

elaboração da tese. Alguns 

museus chegam a ser 

Figura 1:Distribuição geográfica dos museu com exposições de dinossauros 

abordados. 
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inteiramente dedicados à paleontologia, e tem nos dinossauros, ou pelo menos nos grandes 

tetrápodes mesozoicos, o foco da sua política expositiva, como é o caso do Sauriermuseum de 

Aathal, na Suíça. 

Muitos dos museus de História Natural de grandes capitais europeias servem, 

frequentemente, de repositório central dos fósseis. Estes museus recebiam fósseis que, 

atualmente, pela sua história e, claro, pela sua relevância científica, fazem parte do património 

paleontológico. Ainda hoje estes museus funcionam de maneira semelhante, apesar das 

políticas de aquisição já serem mais restritas. Parte importante dos fósseis destes museus tem 

uma proveniência externa ao país onde o museu está sediado, tendo chegado ás coleções do 

museu por “direitos” de exploração país colonizador, sobre a colónia de onde o fóssil era 

original, ou porque os fósseis foram considerados como despojos de guerra. 

Os três primeiros museu a serem referidos, Museu de História Natural de Berlim, Museu 

de História Natural de Londres e o Museu Nacional de História Natural de Paris são bons 

exemplos destas políticas. Contudo não devemos esquecer que também Portugal tem multiplos 

casos de recolha de espólio museológico feita de forma análogo. Tanto espólio paleontológico 

como arqueológico e etmográfico, entre outros.  

 

 

Museum für Naturkunde - Berlim 

O Museu de História Natural de Berlim (MfN – Museum für Naturkunde), é tutelado 

pelo Instituto Leibniz de Pesquisa em Evolução e Biodiversidade, e foi fundado em 1810 com 

a coleção paleontológica a ocupar o espaço central com a sua exposição da década de 1930. 

A incorporação dos dinossauros através de campanhas internacionais é referida na 

própria página oficial do museu: «Em 1930s, os ossos de dinossauro descobertos em 

Tendaguru chegaram ao museu para serem montados no grande átrio. Todos estes eventos 

chegaram a um final abrupto na segunda guerra mundial. Muitas salas foram renovadas e 

remodeladas entre 1950s e 1980s.» (VVAA, 2013) 
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Na tese referimos o fóssil de Archaeopteryx lithographica de Berlim como o fóssil mais 

famoso do mundo. Este encontra-se num nicho da exposição, destacado mas, ao mesmo tempo, 

fechado numa pequena sala tamanho de uma despensa. Face ao seu tamanho o fóssil produz 

um efeito de desencanto semelhante ao da 

Mona Lisa, no Louvre, de mais fama que 

tamanho. Por oposição de dimensão, outro 

espécime que se destaca é o Giraffatitan, um 

dinossauro da formação de Tendaguru, na 

Tanzânia, extremamente parecido com o 

Brachiosaurus. O Brachiosaurus é um dos 

dinossauros mais famosos do mundo, 

provavelmente o mais famoso saurópode. 

Apesar do Giraffatitan ser um animal de género 

diferente, mas também um Brachiosauridae, a 

exposição exibe um certificado do Guiness 

World Records como um dos mais altos 

dinossauros montados denominando-o como 

Brachiosaurus (Figura 2). Este exemplo 

demonstra o poder mediático que alguns nomes 

de dinossauros possuem. 

O museu tem mais de 30 milhões de itens de zoologia, paleontologia, geologia e 

mineralogia resultantes de 200 anos de recolhas que são visitadas por cerca de quinhentos mil 

visitantes por ano. 

Apesar do museu estar numa das capitais europeias mais ricas, o museu expõe 

essencialmente esqueletos de grandes dinossauros do Jurássico, não recorrendo ao facilitismo 

do Tyrannosaurus, e apoiando-se nos espécimes do Giraffatitan/Brachiosaurus, e o 

Archaeopteryx, peças fulcrais na exposição. Outros fósseis menos mediáticos são as 

preservações lagerstattën provenientes de jazídas alemãs como as de Solnhofen de onde é 

proveniente o Archaeopteryx lithographica. 

 

 

Figura 2: Museum für Naturkunde. Pormenor do 

Brachiosaurus com o certificado do Guinesss. 
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Natural History Museum – Londres 

O Museu de História Natural de Londres (NHM) é o museu europeu mais procurado para 

ver dinossauros e um dos mais visitados no mundo. Não só a sua exposição de paleontologia é 

das mais visitadas, como a história dos seus fundadores está intimamente relacionada com a 

paleontologia. O primeiro diretor do NHM foi Sir Richard Owen (1804 – 1892), o criador da 

palavra dinossauro. «Para muitos o Museu de História Natural é sinónimo de dinossauros, e 

por isso “Dinossauro” é uma das nossas galerias mais populares (Janson-Smith, 2009, p.24)»  

O museu começou a ser construído em 1873, abrindo ao público na segunda-feira de 

Páscoa em 1881 e foi comparável a uma refere que a “catederal da natureza” (Parker, 2010) 

A exposição de paleontologia 

começava logo no átrio de entrada 

com o "Dippy”, um Diplodocus 

carnegii oferecido em 1905 por 

Andrew Carnegi (1835-1913) e que 

esteve presente de 1979 a 2017 

(Figura 3). Este era o mesmo modelo 

que figura no Museu Nacional de 

História Natural de Paris (Figura 4), 

de Berlin ou no de Madrid. Após 

alguma contestação, bem presente na 

comunidade paleontológica, o Diplodocus Dippy foi substituído por um esqueleto de baleia 

atual. 

A galeria dos dinossauros consiste numa longa sala comprida onde existe um passadiço 

superior onde se podem observar, suspensas, réplicas em posição de vida de alguns dos 

dinossauros mais simbólicos conhecidos. Por baixo desse passadiço, no percurso de saída da 

exposição, está a área mais didática de paleontologia de vertebrados. Apesar de famosa, a 

galeria dos dinossauros conta com poucos esqueletos originais, sendo de destacar o Baryony 

walkeri. Mas o reino unido destaca-se pela riqueza em fósseis de répteis mesozoicos marinhos, 

sobre os quais o NHM possui espaços expositivos próprios, além de uma grande quantidade de 

fósseis em reservas.  

  

Figura 3: Antigo átrio de entrada do Natural History Museum de Londres 
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Muséum National d'Histoire Naturelle – Paris 

O Museu Nacional de História Natural de Paris (MNHN) é considerado o mais antigo 

museu de História Natural do mundo, com uma existência jurídica própria de 10 de Junho de 

1793, na sequência da revolução Francesa, e após a criação do Real Jardim das Plantas 

Medicinais, em 1635. 

Actualmente o Jardim das Plantas está entre a "Grande Galeria" num topo, o rio Sena, do 

outro lado, e dando para o rio e acompanhando a rua Buffon está a Galeria de Paleontologia e 

Anatomia Comparada, uma das áreas originais do complexo museológico. Esta Galeria é uma 

das mais visitadas do museu e foi inaugurada em 1898, cem anos após a criação do Museu. 

(Vives et Colin-Fromont, 2012). 

Dos museus de história natural abordados neste apêndice este é o que conserva melhor a 

museografia original, em estilo arte Deco, com ferro forjado ricamente trabalhado com motivos 

florais. 

A sua exposição pretende ter uma distribuição cronológica, linear, ao longo da sala, mas 

a grande quantidade de esqueletos de animais expostos não deixa de provocar sobreposições 

de períodos Geológicos. Não é aparente uma predominância de origem geográfica, nem mesmo 

de dentro de França, existindo réplicas de esqueleto de dinossauros, como o Diplodocus 

carnegii já mencionado nos museus anteriores (Figura 4). 

O acervo deste museu conta 

com 2 700 000 fósseis, entre os 

quais 300 mil de mamíferos, 

répteis, aves e peixes, alguns 

destes provenientes das coleções 

de Lisboa retirados a quando das 

invasões francesas. Assim como 

estes, muitos outros fósseis terão 

sido provenientes de despojos de 

guerra e outro de antigas colónias 

francesas espalhadas pelo mundo. 

O MNHN-Paris conta com cerca de 1,9 milhões de visitantes ano.  

  

Figura 4: Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris. Fonte Wikipedia 

commons 
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Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique – Bruxelas 

O Real Instituto de Ciência Naturais da Bélgica (IRSNB), funciona como Museu de 

História Natural de Bruxelas, e está localizado mesmo junto ao Parlamento Europeu. 

O IRSNB é conhecido pela sua coleção paleontológica de 

dinossauros, nomeadamente os Iguanodon descobertos numa mina de 

carvão em Bernissart, em 1878. A descoberta de um número 

considerável de esqueletos, com uma boa preservação e completude, 

alterou a anatomia e o aspeto que se acreditava que estes animais 

tinham e passaram a ser o icon do museu e são o seu logotipo (Figura 

5). 

A paleontologia ocupa diversas salas do museu, mas a Galeria dos Dinossauros é a mais 

impressionante, com a sua exposição de 3000 m2 estando os Iguanodon em destaque numa 

vitrine "terrário" de 300 m2 (Figura 6)1. A galeria conta com mais animais e esqueletos em 

exposição, réplicas como Stan, o Tyrannosaurus, e originais, como Ben, o Plateosaurus, 

(Degueldre, 2009). 

 

 
1 Retirado de https://www.brusselsmuseums.be/fr/musees/musee-sciences-naturelles-institut-royal-sciences-

naturelles-belgique 

Figura 5: Logotipo do IRSNB 

Figura 6: Pormenor da exposição dos Iguanodon. 
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Além da Galeria dos Dinossauros, a Sala dos Mosasaurus e a Galeria da Evolução 

também apresentam fósseis e esqueletos originais de tetrápodes, como o Machimosaurus, um 

crocodilomorfo também conhecido por fósseis em Portugal e na Lourinhã. 

O IRSNB, assim como os museus de Paris, Londres ou Berlim, fazem parte do grupo dos 

Museus de História Natural com as coleções de dinossauros mais importantes da Europa. 

 

 

Museo di Storia Naturale di Milano 

O Museu de História Natural de Milão (MHNM) é um instituto cultural dependente da 

“Comuna” fundado em 1838 e (Alessandrello et al., 2008) 

O Museu de História Natural de 

Milão é particularmente rico em 

dioramas nas áreas da zoologia, com a 

paleontologia a ter uma ala no primeiro 

piso com cinco salas temáticas: 1) “A 

ciência dos fósseis”, 2) A jazida de 

Besano, Paleobotânica e invertebrados 

marinhos, 3) “A origem e evolução dos 

vertebrados”, 4) “Dinossauros” e 5) 

uma última sala para exposições 

temporárias de paleontologia. 

As exposições de paleontologia do MHNM são menos impressionantes que os quatro 

museus vistos até agora. Na sala dinossauros destacam-se algumas réplicas de esqueletos da 

era Mesozoica com dos dinossauros mais icónicos do Cretácico o Tyrannosaurus rex e o 

Triceratops em modelo flesh-out. O dinossauro que se destaca no MHNM é um Spinosaurus, 

cujos fósseis originais, em conjugação com outros fósseis de outras partes de outros museus, 

puderam redifinir o seu aspeto em 2014 (Ibrahim et al., 2014) e que fez capa da revista National 

Geographic. 

 

  

Figura 7: Sala Dinossauros no Museo di Storia Naturale di Milano 
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Museo di Storia Naturale – Veneza 

Veneza é uma das cidades mais turísticas do mundo e a sua própria fama ofusca a 

existência do Museu de História Natural passando desconhecido pela maioria dos visitantes 

que procura a praça de São Marcus e o Grande Canal, precisamente o canal para onde dá o 

museu. 

O Museu de História Natural de Veneza é tutelado pela fundação (Musei Civici di 

Venezia) e foi criado em 1923 com um acervo de mais de 2 milhões de itens (Bon et al., 2012). 

O itinerário do museu divide-se em três partes:  

1) Nos trilhos da vida, exposição de paleontologia com quatro salas sendo a primeira o 

resultado de uma expedição ao deserto de Ténéré; 

2) Colecções para deslumbramento e colecções para investigação, em salas que 

recuperam a história da museologia; 

3) Estratégias da vida, expondo as diferentes estratégias de sobrevivência, animal e 

vegetal, usando analogias e homologias. 

Na área da paleontologia inicia-se com uma sala dedicada à expedição ao deserto de 

Ténéré, em 1973, de onde saíram um Ouranosaurus nigeriensis e um Sarcosuchus imperator 

(Figura 8). A segunda sala, cujo título é “Criaturas de Pedra”, aborda a fossilização, a terceira 

sala, “O Caminho da Vida”, aborda a evolução da vida, e a última sala desta parte aborda o 

Cenozóico. 

Dos museus de história 

natural abordados neste trabalho, 

este é aquele em que o caráter 

expedicionário é mais presente. 

Outros museus, como o de Berlin, 

tem igualmente uma relação forte 

com uma expedição, mas a 

presença de outros animais e 

outros modelos faz com que esse 

caráter não esteja tão vincado.  

  

Figura 8: Ouranosaurus do Museo di Storia Naturale de Veneza 
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Paläontologisches Museum München  

O Museu Paleontológico de Munique (PMM) pertence à Ludwig-Maximilians-

Universität de Munique, e ao seu Departamento das Ciências da Terra e do Ambiente – Secção 

de Paleontologia e Geobiologia. O museu, no meio do átrio da universidade (Figura 9), 

aproveitando a altura da sua escadaria, apresenta a coleção estatal de geologia e paleontologia 

da Bavária com uma exposição de fósseis de todas as eras, desde vertebrados do final do 

Paleozoico ao Cenozoico, incluindo dinossauros do Mesozoico. A exígua área de exposição 

para o número de esqueletos completos leva a uma sobreposição de animais de Épocas e Eras 

diferentes, tendo, por exemplo, lado a lado o Bradysaurus, um réptil anterior aos dinossauros, 

do Pérmico (265 a 260 milhões de anos), o Plateosaurus, um dinossauro ancestral, do Triásico 

(214 a 204 milhões de anos), ou o Gomphotherium, um proboscídeo "parente" dos elefantes, 

do Neogénico (23 a cerca de 3 milhões de anos).  

Como muitos museus que tem muitos espécimes e pouco espaço, a organização 

expositiva do Paläontologisches Museum München não é das mais evidentes parecendo mais 

a ocupação de um átrio de uma escadaria central do que uma sala clássica de museu, no entanto 

a riqueza paleontológica do PMM é inquestionável.  

 

 

Figura 9: Átrio do Ludwig-Maximilians-Universität.  

Retirado de http://big-city-spy.com/de/big-city-spy/details/city/muenchen/district/museen/location/palaeontologisches-

museum-muenchen/ 
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Paläontologisches Museum der Universität Zürich 

O Museu Paleontológico da Universidade de 

Zurique (MP-UZH) resultou em 1956 de um processo 

de divisão do Instituto Zoológico de Anatomia 

Comparada em diferentes colecções. O museu de 

paleontologia beneficiou de escavações de 

vertebrados marinhos do Triásico médio do Mont San 

Giorgio, que se encontram na lista do património 

Mundial desde Julho de 2003. São estes fósseis que 

têm um papel de destaque na exposição do museu e 

não os dinossauros (Figura 10). 

 

 

 

 

 

Sauriermuseum – Aathal (Suiça) 

O Sauriermuseum de Aathal (SMA), fica a 20 km de Zurique, é um dos mais importantes 

museus de caráter privado de dinossauros da Europa. A sua coleção de fósseis de dinossauros 

da Formação se Morrison, compreende diversos esqueletos bastante completos, com 

preservação de elevada qualidade, sendo muito procurado por paleontólogos.  

O museu pertence à maior empresa comerciante de fósseis e minerais da Suíça, 

SIBER+SIBER, fundada em 1992, e cuja paixão por fósseis do proprietário o levou a arrendar 

alguns terrenos fossilíferos do estado do Wyoming para explorar possíveis dinossauros. A 

empresa adquiriu uma parte de uma fábrica de algodão, e transformou-a num museu que logo 

no primeiro ano recebeu mais de 100 mil visitantes. 

Em 1990, a equipa do Sauriermuseum de Aathal reabriu a jazida de Howe, no Wyoming, 

EUA. Este era o local onde os paleontólogos do Museu Americano da Cidade de Nova York 

Figura 10: Paläontologisches Museum der 

Universität Zürich 
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haviam descoberto os restos 

de 20 saurópodes,  sobretudo 

Diplodocus,  em 1934. Esta 

jazida ficou famosa pela 

posição em que se 

descobriram os ossos, 

parcialmente decompostos e 

misturados. Nos primeiros 

anos escavaram-se vários 

esqueletos de saurópodes, de 

pescoço longo, Diplodocus, 

que se destacam pela sua 

preservação, com gastrólitos e impressões de pele, um saurópode bebé, o único conhecido no 

mundo com esta idade, Camarasaurus, dois Allosaurus, três Stegosaurus, e um pequeno e raro 

dinossauro chamado Othielosaurus. Estes achados do estado de Wyoming (EUA), cobrem um 

terço de toda a área expositiva (Figura 11). 

Neste caso o modelo expositivo recorre a cenários como se fossem dioramas, e na sala 

de Wowe Ranch é bem patente o caráter expedicionário da companhia. Dos museus até aqui 

abordados este é o primeiro de caráter privado e empresarial, mas fortemente comprometido 

com a investigação e divulgação científica. 

 

 

Dinosaurier-Park Münchehagen (Alemanha) 

O Parque dos Dinossauros de Münchehagen (DPM) entra num conceito misto de parque 

temático com área museológica, sendo a empresa "irmã" do Parque dos Dinossauros da 

Lourinhã. 

Figura 11: Sauriermuseum de Aathal 
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É um espaço de com gestão privada empresarial, que gere um património paleontológico 

estatal, uma pedreira com diversos trilhos de dinossauros. O parque abre em 1993 no espaço 

que envolve a pedreira, que é protegida por uma estrutura coberta, permitindo a preservação 

das diversas pistas de diferentes grupos de dinossauros (Figura 12). À sua volta é construído 

um trilho que vai percorrendo as Eras e Períodos geológicos com alguma da fauna mais 

significativa e espetacular. O discurso expositivo é essencialmente cronológico. 

 

No final do percurso o DPM possui uma sala de exposições de longa duração, com uma 

estadia expectável na média de três anos. A exposição anterior baseava-se na série “The Future 

is Wild” onde se proponham hipóteses evolutivas concordantes com a continuidade da rota dos 

continentes, alterações climáticas previstas, e animais cujo sucesso de sobrevivência são mais 

prováveis, ou seja, sobre a fauna futura. A exposição atual aborda ovos de dinossauros.  

O DPM possui um laboratório de preparação de fósseis visível onde é preparado 

predominantemente material de Europasaurus holgeri, um saurópode anão que é o dinossauro 

icónico de Münchehagen (Sander et al., 2006).  

O DPM, assim como Dinópolis, que abordamos no apêndice dos museus espanhois, não 

está aberto todo o ano, encerrando nos meses de neve, Dezembro, Janeiro e Fevereiro, sendo 

utilizado esse período para reestruturação e manutenção do parque e exposições. 

  

Figura 12: Panorâmica do Dinosaurier-Park Münchehagen 
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Geocenter Møns Klint – Møns (Dinamarca) 

A ilha de Møn, a sul de Copenhaga, no mar báltico, é conhecida pelas arribas de calcário 

branco, formadas por acumulação de coccolitóforos há 70 milhões de anos e que 

posteriormente sofreram o levantamento que lhes conferiu altura. 

Dinamarca não tem muitas estruturas 

geológicas de relevo e as arribas serviram de 

mote à abertura do centro interpretativo 

geológico "Geocenter Møns Klint". 

O Geocenter foi inaugurado a 29 de Maio 

de 2007 e tem uma área expositiva dedicada à 

fauna marinha extinta (Figura 13), vertebrada e 

invertebrada, além de outras áreas intrínsecas à 

ilha, além da própria origem geológica, como a 

sua fauna e a sua ecologia. Apesar de não 

existirem dinossauros na Dinamarca, a excepção 

de pequenos restos ósseos como dentes, existem 

mais evidências dos grandes répteis mesozóicos 

marinhos, e outros vertebrados marinhos de 

grandes dimensões, como os tubarões. 

Além da fauna local, a exposição conta com denominada “O Primeiro Dinossauro” 

resultante da expedição de 2012 a Jameson Land, na Gronelândia, a maior ilha território da 

Dinamarca.  

O Geocenter Møns Klint, enquanto centro interpretativo / espaço museológico, partilha 

com o Museu da Lourinhã a distância de um grande centro urbano, a proximidade junto a 

arribas, com uma museografia baseada nos diversos fósseis encontrados nas praias. 

 

  

Figura 13: Geocenter Møns Klint 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho é um apêndice da tese de doutoramento na Faculdade de Letras da 

Universidade do Porto, em Estudos do Património, especialização em Museologia, que aborda 

o património paleontológico. Uma das questões da tese é quem detém e onde se encontra o 

património paleontológico, sendo os museus um dos destinos dos fósseis que se constituem 

esse mesmo património. A tese aborda instituições de acesso público com coleções de 

paleontologia, sendo, a maioria delas, museus. Por critérios da própria tese, limitou-se a 

apresentação a instituições portuguesas. Contudo, houve um levantamento paralelo de museus 

congéneres de Espanha e da Europa extra ibérica que apoiaram o estruturação das ideias 

apresentadas na tese. Por consideraramos poderem ser úteis, mas não essenciais, para o corpo 

do trabalho, apresentamos o levantamento realizado em apêndices. 

A proximidade entre Portugal e Espanha não é só linguística, cultural ou histórica, é 

também paleontológica. Os dois países pertencem à sub-placa tectónica ibérica e partilham de 

isolamentos geográficos, possivelmente intermitentes até ao fim do Jurássico Superior, após a 

desagregação da sub-placa ibérica da placa Norte Americana e até à união pirenaica com a 

restante Europa. Pela proximidade geográfica e cultural os museus espanhóis abordados 

encontram-se referenciados geograficamente no mapa da Figura 1. 

 

Figura 1: Museus com dinossauros em Espanha, abordados neste trabalho. 
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Bibliograficamente há que referir a coleção de Ángela Delgado Buscalioni, "Rutas por 

Museos y Colecciones de Paleontología" que procede ao levantamento exaustivo do museus e 

coleções de paleontologia em Espanha. Uma obra de cinco volumes que aborda 105 coleções, 

incluindo fósseis de invertebrados a mamíferos cenozoicos, muitas das quais não têm 

relevância para o trabalho desenvolvido (Buscalioni, 2005 (1), 2005 (2), 2006, 2007, 2009). 

 

 

Museo Nacional de Ciencias Naturales – Madrid 

As origens do Museu Nacional de Ciências Naturais (MNCN) de Madrid remontam a 

1771, durante o reinado de Carlos III, que cria o Real Gabinete de Historia Natural. Um ano 

mais tarde um processo equivalente ocorre em Coimbra com a fundação do seu Gabinete de 

História Natural. Ao longo dos anos o museu vai mudando de nome, desde Real Museo de 

Ciencias Naturales em 1815, passando por Museo de Historia Natural em 1847, Museo de 

Ciencias Naturales de Madrid em 1857 até ao nome atual desde 1913. 

Em 2010 a exposição permanente da coleção de Geologia e Paleontologia é alvo de uma 

remodelação e o novo projeto museológico renova a arquitetura, o equipamento, o mobiliário 

e técnicas expositivas (Figura 2), dando especial importância à conservação preventiva das 

peças (Sánchez & Sáez, 2013). 

Com as alterações de 

2010 a exposição ganhou 

uma clareza no seu discurso, 

sendo mais apelativo 

graficamente. A pequena 

área expositiva continua a 

obrigar a proximidade de 

itens não directamente 

relacionados, como 

dinossauros de épocas 

diferentes ou entre estes e 

mamíferos cenozoicos.  

«A exposição das coleções de Geologia e Paleontologia divide-se em três grandes 

âmbitos. O primeiro piso começa com a coleção de fósseis do museu, continua para o segundo 

Figura 2: Museu Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) de Madrid. 
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piso com um espaço dedicado à evolução humana e conclui com a exposição de minerais, 

rochas e meteoritos.» (Sánchez & Sáez, 2013). 

O piso dos «fósseis inicia-se com a origem da vida para avançar na escala temporal e 

filogenética com o registo fóssil de invertebrados, peixes, anfíbios, répteis, dinossauros, aves e 

mamíferos. (…) Mostra a colecção de dinossauros da formação de Morrison de onde procede 

o Diplodocus carnegii. [Figura 3] (…) As peças emblemáticas das jazidas espanholas, como o 

dinotério (Zamora), o mastodonte de Yuncos (Toledo) e o elefante de Manzanares (Madrid) 

compartilham o espaço com o megatério americano.» (Sánchez & Sáez, 2013). 

No prólogo do catálogo 

da colecção de paleontologia 

do MNCN, Jesús Dorda e 

Eusebio Bonilla Sánchez, e a 

propósito da remodelação 

expositiva daquele museu, 

sumarizam o processo 

criativo: «A revisão do 

discurso científico foi um 

aspecto muito destacado 

visto que o MNCN tem, entre 

as suas obrigações, como 

centro de investigação, 

difundir os conhecimentos científicos e as investigações que desenvolve. A exposição converte-

se assim no instrumento de comunicação do museu, cujo objectivo é transmitir o conhecimento 

mais completo da diversidade do mundo natural. A actualização de uma exposição permanente 

é o resultado da colaboração de actores distintos que intervêm na sua conceptualização, 

desenho, planificação, gestão, produção, instalação, montagem e comunicação» (Sánchez & 

Sáez, 2013). 

Pelo exposto percebemos algumas analogias entre a origem do Museo Nacional de 

Ciências Naturais de Madrid e a origem dos primeiros museus universitários portugueses, com 

a mesma procura do iluminismo nas ciências naturais.  

 

 

Figura 3: Museu Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) de Madrid. 
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Museo de los Dinosaurios – Sala de los infantes 

O Museo dos Dinossauros é um pequeno museu regional, que nasce em 2001, com a 

doação da colecção de arqueologia e paleontologia do Colectivo Arqueológico-Paleontológico 

Salense ao ayuntamento de Sala de Los Infantes. A coleção começou por ser recolhida desde 

1975. (Buscalioni, 2005) e possui uma série de fósseis de vertebrados, nomeadamente 

dinossauros e outros répteis mesozoicos.  

Sala de los Infantes é um município da província de Burgos da comunidade autónoma de 

Castela e Leão. Os achados paleontológicos desta vila, com menos de dois mil habitantes, 

constituem um importante património paleontológico e uma potencial fonte de riqueza para a 

região. 

O museu, além de uma 

parte paleontológica, conta com 

uma exposição arqueológica 

numa contextualização da 

história antiga da região.  

A exposição de 

paleontologia espelha a 

construção da sua museografia 

ao longo do tempo, em oposição 

a grandes exposições que são 

reformuladas durante uma 

campanha. O seu discurso é 

eminentemente didático e de contextualização regional (Figura 4).  

Por curiosidade, o percurso do Museu de los Dinossaurios de Sala de los Infantes é 

coincidente com o do Museu da Lourinhã, um dos casos de estudo, com o seu discurso 

expositivo dos anos 80 e 90 a dispor os achados regionais de uma forma cladística e abordando 

as formas de vida pré-históricas. 

É claramente um museu que usa o seu discurso expositivo de uma forma regionalista, 

mas com uma visão para a história geral da Terra. 

 

 

Figura 4: Museo de los Dinosaurios de Sala de los Infantes. 
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Dinópolis – Teruel 

Das exposições paleontológicas de caráter permanente mencionadas neste trabalho, o 

museu de Dinópolis, em Teruel, é o mais afastado da visão clássica de museu, com um parque 

de atrações que se aproxima um pouco com o conceito do Parque dos Dinossauros da Lourinhã 

e de Münchehagen. 

A Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis é criada em 1998 com o 

governo de Aragão e visava o desenvolvimento da província através do património 

paleontológico A fundação conta com representantes do Instituto Aragonês do Fomento, a 

Sociedade Gestora do Conjunto Paleontológico de Teruel, a Universidade de Zaragoza e a 

Sociedade Espanhola de Paleontologia. O parque Dinópolis abriu em Junho de 2001. 

O conjunto museológico atua na província de Teruel, com o grande centro em Teruel, o 

próprio Dinópolis, e uma pequena constelação de seis outros núcleos noutras localidades. 

O espaço museológico de 

Dinópolis é só uma parte de todo 

o parque (Figura 5) e acaba por 

passar algo despercebido no 

meio das restantes atrações. O 

resto do parque oferece diversas 

atrações típicas de parques 

temáticos como percursos de 

comboio "Viaje en el tiempo", 

percurso de barco "El último 

minuto", teatros, cinema, 

simulador 4D, entre outros. 

A gestão de Dinópolis passa claramente pela gestão de um parque de atrações, com uma 

visão muito vocacionada para o seu público-alvo: crianças dos seis aos doze e os seus 

familiares. Uma agenda cuidadosamente planeada, abrindo todos os dias em Julho e Agosto, e 

completamente fechado em Janeiro e Fevereiro, com os outros meses a funcionar aos fins de 

semana, feriados e pontes, algumas férias e pausas letivas, garante que Dinópolis abra sempre 

com um número mínimo de visitantes que se considere proveitoso. As atrações têm uso mínimo 

de pessoal e são de curta duração para maximizar a circulação do visitante. Para um público 

adulto o peso da informação científica é preterido pela espetacularidade produzida. 

Figura 5: Entrada do espaço museológico em Dinópolis 
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Em certos aspectos, a concretização do Jurassic Park de Michael Crichton, (Crichton, 

1990) só que sem os dinossauros vivos da engenharia genética e o resort de luxo numa ilha. 

Mesmo a entrada remete-nos a 

"templo perdido" com altos 

relevos com a temática dos 

dinossauros e outras criaturas 

"ante diluvianas" (Figura 6). 

Após a entrada no 

espaço museológico, e antes 

da exposição propriamente 

dita, passa-se pela zona do 

laboratório de preparação de 

fósseis, um dos poucos 

visíveis pelo público 

(Marinheiro et al., 2018). A exposição começa pelo ambiente marinho com a "Sala del Mar" 

onde um Elasmosaurus flutua sobre a exposição, na sala seguinte dez esqueletos de dinossauros 

transportam-nos para o ambiente terrestre. Esta sala, contém um dos exemplares mais icónicos 

de Teruel que é o holótipo de Turiasaurus riodevensis, no entanto este passa despercebido face 

aos outros esqueletos. Uma última sala leva-nos aos mamíferos e ao Cenozoico (Buscalioni, 

2005). 

Teruel, na comunidade autónoma de Aragão, é uma das províncias mais despovoadas de 

Espanha e Dinópolis e o seu conjunto de pequenos polos paleontológicos, acabam por fazer 

parte da solução de combate ao isolamento e desertificação populacional da comunidade. 

Este museu tem algum paralelo com o Parque dos Dinossauros da Lourinhã, embora a 

sua gestão e conceito de parque seja algo diferente. 

 

 

 

MUJA Museo del Jurásico de Asturias 

O Museu do Jurássico das Astúrias (MUJA), entre Colunga e Lastres, foi pensado de raiz 

para uma exposição de dinossauros mas não está incluído num parque temático, como outros 

museus recentes, criados de raiz, como Dinópolis ou, já fora de Espanha, parques com áres os 

Figura 6: Entrada de Dinópolis, Teruel 
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museus de Münchehagen ou Lourinhã. A região onde se insere MUJA é particularmente rica 

em pegadas de dinossauro e a arquitetura do museu tem inspiração numa pegada tridáctila, 

assim como o logotipo do Museu. 

No edifício, cada dedo, 

ou melhor, cada ala, aborda 

um dos três períodos da era 

Mesozoica, com uma "arena" 

central onde dinossauros 

icónicos de cada período 

estão em destaque. No 

Triásico apresenta-se um 

Plateosaurus (Figura 7), no 

Jurássico um Camarasaurus, 

e no Cretácico uma cena de 

cópula entre dois 

Tyrannosaurus rex. 

O discurso expositivo é feito por ordem cronológica, evidenciado pela própria 

arquitetura, com outros temas da paleontologia a serem expostos em nichos, apesar da 

exposição se destacar pelas suas pegadas.  

O MUJA abriu em 2004 e é tutelado pela rede de museus públicos do Principado das 

Astúrias (Buscalioni, 2006). 

Este é um museu que começa com um aspeto regionalista mas graças a sua capacidade 

orçamental, que se reflete na arquitetura e museografia, ganhou um ambito mais global. 

 

Figura 7: Plateosaurus no Museo del Jurásico de Asturias (MUJA) 
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Lista taxonómica dos fósseis tipo do MHNC-UP 

 

Estão indicados os espécimes tipo do Museu de História Natural e da Ciência da 

Universidade do Porto, identificados até à data, incluindo holótipos, lectótipos, parátipos 

e síntipos. 

A listagem é sumária e transporta os dados constantes nas informações que 

acompanhavam os fósseis, ou averiguadas à data do registo de informação. 

Dados mais específicos, como localidade além do concelho, idades, andares, 

dimensões, recolhas, bibliografia associada, entre outros, constam somente no inventário. 

A classificação taxonómica é baseada nas informações disponíveis à altura da 

reavaliação do inventário e em compromisso com as grelha criada para a coleção do 

MHNC-UP. 

Nos espaços em branco deve-se assumir o último dado preenchido na coluna acima. 
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Lista taxonómica dos fósseis tipo do MHNC-UP 

 

Taxonomia Espécie Datação Proveniência Nº inv. 

Plantae     

Pteridophyta Acitheca murphyi Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico Porto, Valongo UP-MHNFCP-130920 

    UP-MHNFCP-154758 

   Porto, Gondomar UP-MHNFCP-130921 

    UP-MHNFCP-130923 

    UP-MHNFCP-130924 

    UP-MHNFCP-130945 

    UP-MHNFCP-130947 

    UP-MHNFCP-130948 

 Alloiopteris wardii Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico  Porto, Gondomar UP-MHNFCP-154064 

 Davallia alfeizeranensis Mesozóico, Jurássico,  Leiria, Alcobaça UP-MHNFCP-012173 

 
Koretrophyllites portugalensis Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico Porto, Gondomar UP-MHNFCP-130914 

 Pecopteris limae Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico Porto, Gondomar UP-MHNFCP-080491 

 Phylloteca wegeneri 
Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico 

Porto, Gondomar UP-MHNFCP-154760 
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 Pseudomariopteris corsini 
Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico 

Aveiro, Castelo de 
Paiva 

UP-MHNFCP-013439 

Taxonomia Espécie Datação Proveniência Nº inv. 

Pteridophyta - Equisetaceae Annularia noronhensis 
Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico 

Porto, Gondomar 
UP-MHNFCP-154065 

Spermatophyta - 
Gymnospermophyta - 
Cycadopsida 

Lesleya iberensis Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico Porto, Gondomar UP-MHNFCP-094951 

    UP-MHNFCP-094952 

    UP-MHNFCP-094954 

 Douropteris alvarezis Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico Porto, Gondomar UP-MHNFCP-154066 

    UP-MHNFCP-154074 

    UP-MHNFCP-154075 

    UP-MHNFCP-154076 

    UP-MHNFCP-154077 

    UP-MHNFCP-154078 

    UP-MHNFCP-154079 

    UP-MHNFCP-154082 

    UP-MHNFCP-154083 

    UP-MHNFCP-154084 

    UP-MHNFCP-154087 
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    UP-MHNFCP-154761 

Taxonomia Espécie Datação Proveniência Nº inv. 

Spermatophyta - 
Gymnospermica - Ginkgoidae 

Ilfeldia gregoriensis Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico Porto, Gondomar UP-MHNFCP-154766 

    UP-MHNFCP-154767 

    UP-MHNFCP-154768 

   

 

 UP-MHNFCP-154769 

Animal     

Invertebrata - Arthropoda  
 

  

Crustacea - Decapoda Estheria carneiroi 
Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico 

Aveiro, Castelo de 
Paiva 

UP-MHNFCP-013429 

Insecta Eneriblatta insignis 
Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico 

Porto, Valongo UP-MHNFCP-013421 

 Eneriblatta lusitanica   UP-MHNFCP-155164 

 Eneriblatta valongensis 
 

 UP-MHNFCP-013420 

 Lusitaneura covensis Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico Porto, Gondomar UP-MHNFCP-154771 

 Phyloblatta cardosiana Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico Setúbal, Alcácer 
do Sal  

UP-MHNFCP-013432 

 Phyloblatta carringtoni  Porto, Valongo UP-MHNFCP-013423 

 Phyloblatta rosasi  Porto, Valongo UP-MHNFCP-013422 

 Stenodictya lusitanica Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico Porto, Gondomar UP-MHNFCP-127180 
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Taxonomia Espécie Datação Proveniência Nº inv. 

 Stephanomylacrys duriensis Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico) Porto, Valongo UP-MHNFCP-013426 

 Stephanomylacrys zbyszewskii 
 

 UP-MHNFCP-013419 

 Stephanomylacrys zbyszewskii   UP-MHNFCP-155165 

 Stephanomylacrys zbyszewskii   UP-MHNFCP-155166 
 

Valdeania medeirosi Paleozóico, Carbonífero, Pennsylvânico Porto, Valongo UP-MHNFCP-013427 

Trilobita - Phacopida Acaste downingiae Paleozóico, Devónico, Inferior Portalegre UP-MHNFCP-013445 

 Homalonotus machadocostai Paleozóico, Devónico, Inferior Portalegre UP-MHNFCP-080545 

    UP-MHNFCP-155363 

 Homalonotus mendescorreai Paleozóico, Devónico, Inferior Portalegre UP-MHNFCP-013446 

    UP-MHNFCP-155171 

    UP-MHNFCP-155172 

    UP-MHNFCP-155173 

    UP-MHNFCP-155174 

    UP-MHNFCP-155175 

 Homalonotus viannai  Porto, Póvoa de 
Varzim 

UP-MHNFCP-013443 

   Santarém, Mação UP-MHNFCP-013444 
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Taxonomia Espécie Datação Proveniência Nº inv. 

Trilobita - Phacopida Homalonotus viannai Paleozóico, Devónico, Inferior Porto, Póvoa de 
Varzim 

UP-MHNFCP-013442 

   Porto, Valongo UP-MHNFCP-080610 

    UP-MHNFCP-080611 
 

   UP-MHNFCP-080612 

    UP-MHNFCP-080613 

 

   

UP-MHNFCP-080625 

  

 

Porto, Póvoa de 
Varzim 

UP-MHNFCP-155364 

  

  

UP-MHNFCP-155366 

Vertebrata - Tetrapoda - 
Anapsida: Chelonii -  

Rosasia soutoi Mesozóico, Cretácico, Superior Aveiro, Aveiro UP-MHNFCP-016271 
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APÊNDICE 4 
 

 

Lista dos fósseis tipo do Museu da Lourinhã 

 

 

Trabalho integrado na tese 

PATRIMÓNIO PALEONTOLÓGICO 

O que é, onde está e as quais as coleções públicas portuguesas 

 

 

MATEUS, Simão 

2019 

 

 

 

Departamento de Ciências e Técnicas do Património 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

 



Fósseis tipo do Museu da Lourinhã Simão Mateus  2/4 

 

Lista dos fósseis tipo do Museu da Lourinhã 

 

Estão indicados os espécimes tipo do Museu da Lourinhã, incluindo os holótipos e 

o oótipo. 

A listagem contém somente os dados sumários das informações conhecidos dos 

fósseis. Dados mais específicos, como localidade pormenorizada, além do concelho, 

número de elementos, partes anatómicas dos fósseis, dimensões, recolhas, bibliografia 

associada, entre outros, constam somente no inventário do Museu da Lourinhã. 

Nos espaços em branco deve-se assumir o último acima preenchido. 
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Lista dos fósseis tipo do Museu da Lourinhã 

 

Taxonomia Espécie Datação Proveniência Nº inv. 

Krokolithidae Krokolithes dinophilus Mesozóico, Jurássico Superior, 
Kimmeridgiano/Tithoniano 

Lisboa, Lourinhã ML 760 

Crocodylomorpha Portugalosuchus azenhae 
Mesozóico, Cretácico Superior, 

Cenomaniano 
Coimbra, Montemor-
o-Velho 

ML 1818 

Dinosauria - Sauropoda Supersaurus lourinhanensis Mesozóico, Jurássico Superior, 
Kimmeridgiano/Tithoniano 

Lisboa, Lourinhã ML 414 

 Zby atlanticus   ML 368 

Dinosauria - Theropoda Allosaurus europaeus Mesozóico, Jurássico Superior, 
Kimmeridgiano/Tithoniano 

Lisboa, Lourinhã ML 415 

 Lourinhanosaurus antunesi   ML 370 

 Torvosaurus gurneyi 
 

 ML 1100 

Dinosauria - Ornithischia - 
Ornithopoda 

Draconyx loureiroi Mesozóico, Jurássico Superior, 
Kimmeridgiano/Tithoniano 

Lisboa, Lourinhã ML 357 

Dinosauria - Ornithischia - 
Stegosauridae 

Miragaia longicollum Mesozóico, Jurássico Superior, 
Kimmeridgiano/Tithoniano 

Lisboa, Lourinhã ML 433 

Mammalia - Multituberculata Kuehneodon hahni Mesozóico, Jurássico Superior, 
Kimmeridgiano/Tithoniano 

Lisboa, Lourinhã ML 1357 

Mammalia - Cetacea Globicetus hiberus Cenozóico, Neogénico, Miocénico Costa da Nazaré ML 1361 

 Imocetus piscatus   ML 1358 
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